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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 المقدمة

، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره 
هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد  هالنا، من يهدعمأ

  أن حممدا عبده ورسوله، 
   

    
   
 (1)،   

   
    

    
    

   
   

    
  (2)،  

   
   
   

  
   

    
     


(3)(4). 
 ــــــــــــــ
 .سورة آل عمران ( من102) اآلية  (1)
 سورة النساء.من  (1)اآلية (  2)
 .سورة األحزاب ( من71، 70) تنياآلي(  3)
ابب يف يف كتاب النكاح،   ( يف592-2/591( )يف )السننداود  أبو اأخرجهوقد  هذه األفتتاحية هي خطبة احلاجة( 4)

ابب خطبة يف كتاب النكاح،   ( يف610-1/609( )يف )السنن، وابن ماجه (2118) خطبة النكاح، رقم احلديث
ابب ما جاء يف يف كتاب النكاح،   ( يف3/413( )يف )السننوالرتمذي واللفظ له،  (،1892) النكاح، رقم احلديث

وصححه الشيخ األلباين يف  ، من حديث عبد هللا بن مسعود كلهم،  (1105) خطبة النكاح، رقم احلديث
 . (2/399) (صحيح سنن أيب داود)
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وبعد، فإن علم الفقه من أعلى العلوم اإلسالمية قدرا، وأوسِعَها جماال، وأعظِمَها نفعا؛ 
 إذ به حتل املسائل املشكلة واحلوادث املتجددة، وبه يستقيم الدين، ويعرف املسلم احلالل من

   احلرام، وجاء يف التنويه به نصوص كثرية منها قوله تعاىل: 
  

    
    

   
   

   
 (1)،  وقوله الناس معادن خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف( :

 .(3)()من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين : وقوله ،(2)(اإلسالم إذا فقهوا
ه، وتعددت مصنفات األئمة فيه، ومن تلك املصنفات "غنية بوهلذا كثر االهتمام 

هـ(، والتنبيه  622:شرح التنبيه" للشيخ اإلمام أمحد بن موسى بن يونس املوصلي )تيف الفقيه 
كتاب مشهور معتمد يف املذهب الشافعي ألفه أحد جهابذة العلماء وهو الشيخ اإلمام أبو 

"التنبيه" إسهاابً وإتقاانً،  هـ(، وكان "غنية الفقيه" من أحسن شروح476:اق الشريازي )تإسح
وكنت ممن وفق ابملشاركة يف حتقيقه، وقمت بتحقيق اجلزء األخري منه، أسأل هللا العلي القدير 

  تعاىل إنه ويل ذلك والقادر عليه. هأن جيعله عمال صاحلا خالصا ل
 اختيار املوضوع: سبب

 :سبب االختيار يف النقاط التالية تلخيص ميكن
أهم مصادر الفقه الشافعي، أال وهو  من ملصدر أوال: أن كتاب غنية الفقيه يعترب شرحا 

 ــــــــــــــ
 .سورة التوبة ( من122) اآلية  (1)
 ابب قول هللا تعاىل يف كتاب املناقب،   ( يف3/1288( )يف )صحيحهالبخاري  (  أخرجه2)

   
     رقم ،

 ابب خيار الناس، رقم احلديثيف كتاب فضائل الصحابة،   ( يف4/1958( )يف )صحيحه، ومسلم (3305) احلديث
 .(، كال مها من حديث أيب هريرة 2526)

 يثابب من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين، رقم احلديف كتاب العلم،   ( يف1/39( ))صحيحه أخرجه البخاري يف  (3)
(، كالمها 1037) ابب النهي عن املسألة، رقم احلديثيف كتاب الزكاة،   ( يف2/718( )يف )صحيحه ، ومسلم(71)

 .من حديث معاوية 
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 كتاب التنبيه أليب إسحاق الشريازي.
اثنيا: أن ابن يونس من علماء الشافعية املتقدمني، وهو من أقران اإلمام الرافعي، إال أنه 

 خراج كتابه إبراز هلذه الشخصية.مل يشتهر كشهرته، وإ
اثلثا: أن إخراج هذا الكتاب من حّيز املخطوطات إىل حّيز املطبوعات فيه إثراء للمكتبة 

 وخدمة لطالب العلم. ،الشرعية
 :اشتمال الكتاب على فوائد كثرية منها :رابعاً 
 .البمجاع واملعقول يف الغستدالله على الكتاب والسنة واإلايف مؤلفه د اعتما -أ 

 .ذكر األقوال واألوجه يف املذهب مع حتقيق الراجح منهااهتمام مؤلفه ب -ب 
ابملصطلحات الفقهية واللغوية مع االستدالل هلا ابلكتاب والسنة عناية املؤلف  -ج 

 0واللغة
 خطة العمل يف الرسالة: 

 وحتتوي على قسمني: قسم الدراسة وقسم التحقيق.
 ى مقدمة وفصلني .: ويشتمل علقسم الدراسة :أولا 

 فاملقدمة اشتملت على ما يلي:
، وشكر االفتتاحية، وسبب اختيار املوضوع، وخطة العمل يف الرسالة، ومنهج التحقيق

 .وتقدير
  ثالثة مباحث:: وفيه األول الفصل
 .كتابه التنبيهب والتعريفترمجة موجزة أليب إسحاق الشريازي  األول: املبحث
 مثانية مطالب:وفيه 
 .ألول: امسه ونسبه وكنيته ولقبه ومولدهاب املطل

 .املطلب الثاين: نشأته ورحالته العلمية
 .املطلب الثالث: بعض شيوخه
 .املطلب الرابع: بعض تالميذه
 .املطلب اخلامس: مصنفاته

 عقيدته ومذهبه الفقهي.املطلب السادس: 
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 .املطلب السابع: وفاته
 .ثناء العلماء عليهاملطلب الثامن: 

 .كتابه التنبيه  الثاين: املبحث
 :وفيه مطلبان

 .املطلب األول: منهج املؤلف فيه على وجه العموم
 .املطلب الثاين: أمهية كتاب التنبيه

 .محد بن موسى بن يونس املوصليأل: ترمجة لثالثا املبحث
 طالب:وفيه مثانية م

 .األول: امسه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده طلبامل
 .العلميةالثاين: نشأته  طلبامل

 .الثالث: شيوخه املطلب
 .الرابع: تالميذهاملطلب 
 .اخلامس: مصنفاتهاملطلب 
 عقيدته ومذهبه الفقهي.السادس: املطلب 
 .السابع: وفاتهاملطلب 
 .الثامن: ثناء العلماء عليهاملطلب 
 .دراسة الكتاب :الثاين الفصل
  مبحثان:وفيه 

 إىل مؤلفه. األول: نسبة الكتاب املبحث
 الثاين: وصف النسخ املخطوطة ثاملبح
 .ومنهجي يف حتقيقه ،نص احملققال وفيه: :قسم التحقيق :اثنياا 

( لوحة من 183، ويقع يف )ويبدأ من أول كتاب األميان إىل هناية الكتاب النص احملقق:
 :ما يليويشتمل على  النسخة األوىل ) أ (

 0كتاب األميان 
  0النفقاتكتاب 
  0اجلناايتكتاب 
 دود.كتاب احل 
  0األقضيةكتاب 
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  الشهاداتكتاب. 

الزميالن عبد العزيز عمر هارون وحممد مزايين، وكان علما أبنه قد سبقين يف حتقيق هذا الكتاب 
ل قد بدأ من أول الكتاب إىل آخر ابب الراب، والثاين من بداية ابب بيع األصول والثمار إىل األو 

 هناية ابب ما يلحق النسب وما ال يلحق.

 : التحقيقمنهجي يف
 هللا يف حتقيق الكتاب على املنهج التايل: توفيقب تسر قد ف ،وأما منهجي يف التحقيق

رمـزت للنسخـة األوىل بـ )أ( والثانية بـ  ،يف حتقيق النص على ثالث نسخ تاعتمدأول: 
 )ب( والثالثة بـ )ج( وسلكت فيه طريقة اختيار النص الصحيح.

 ،فأثبت الصحيح منها يف النص ،سخ الثالث يف احلاشيةعلى الفروق بني الن ت: نبهاثنيا
وإذا كانت الفروق غري مؤثرة يف النص  ،ويف "ب" كذا ،يف " أ " كذا :مث أقول يف احلاشية مثالً 

 فإين غالبا ما أختار املثبت يف النسخة ) أ ( جلودهتا وقلة األخطاء فيها.
كلمتني، فإين أقول يف احلاشية   : إذا كان يف إحدى النسخ سْقط حرٍف أو كلمة أواثلثا

 مثال )من( ليست يف " أ ".
 بني النسخ يف ذكر لفظ اجلاللة كأن يكتب يف إحدى النسخ اً فرق تإذا وجد رابعاا:

)قال هللا ( ويف الثانية ) قال هللا سبحانه ( ويف الثالثة ) قال هللا سبحانه وتعاىل ( فإين أثبت 
 0لى النيب صلى هللا عليه وسلم ومثل ذلك يف الصالة ع ،األكمل منها
وخبط  ،منت التنبيه عن الشرح وذلك بوضع املنت بني قوسني هكذا )( تميز  :خامساا 
  واستعني ابلتنبيه املطبوع ملعرفة املنت من الشرح . ،أسود عريض
يف احلاشية إىل رقم اآلية واسم السورة مع كتابتها  تإذا وردت آية قرآنية أشر  :سادساا 

 0ثماين ابلرسم الع
بتخريج األحاديث النبوية، فإن كان احلديث يف الصحيحني، أو يف  تقم :سابعاا 

مشريا  ،بتخرجيه منهما أو من أحدمها، وإال خرجته من دواوين السنة املشهورة تأحدمها، اكتفي
كنصب الراية،   ،معتمدا على الكتب املختصة بذلك ،إىل درجة احلديث من الصحة أو الضعف

 ه، والتلخيص احلبري، واإلرواء وغريها.وإرشاد الفقي
 املسائل الفقهية من كتب املذهب الشافعي. توثق :اثمناا 
 ابلرجوع إىل املطبوع منها، فإن مل ،أقوال أئمة املذهب الشافعي من كتبهم توثق :اتسعاا 
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 ابلواسطة. تأجدها وثق
أجدها وثقتها  ها من كتب اإلمجاع فإن ملتإذا نص على مسألة جممع عليها وثق :عاشراا 

 0من املذاهب األربعة 
يف احلاشية إىل القول األصح،  تإذا ذكر يف املسألة قولني أو وجهني، أشر  :حادي عشر

 .النووي و الب على تصحيحات الرافعيمعتمدا يف الغ
 األلفاظ والكلمات الغريـبة الواردة يف الكتاب اليت مل يتعرض هلا تشرح :اثين عشر

كما   ،ليت ألفت يف شرح األلفاظ الفقهيةكتب اللغة وكتب الغريب ا  على واعتمدت ،الشارح
 على كتب غريب احلديث يف شرح األلفاظ الغريـبة الواردة يف األحاديث. تاعتمد

ابلرجوع  -من غري ترمجة هلم  –األمساء املبهمة الواردة يف األحاديث  تبين :اثلث عشر
 اليت تعىن بذلك كتهذيب األمساء واللغات. إىل كتب شروح احلديث كفتح الباري، وإىل الكتب

 0ترمجة موجزة لألعالم غري املشهورين الواردة أمساؤهم يف املنت تذكر  :رابع عشر
، لة على هناية كل صفحة من املخطوطهذه العالمة ) / ( للدال تضعو : خامس عشر

 يف احلاشية إىل الرقم والوجه وبيان النسخة. وأشرت
ها تلكلمة أحياانً يف املنت إذا مل تستقم العبارة إال بذلك وجعلبزايدة ا ت: قمسادس عشر

 0إىل ذلك يف اهلامش  ت[ وأشر  بني معقوفتني هكذا ]
ال ما كان مشهورًا كمكة ها يف املنت إذكر   بتعريف األماكن الواردِ  تقم :سابع عشر

 .واملدينة
 ايل:فهارس علمية يف آخر الكتاب، وهي على النحو الت تضعو  : اثمن عشر

 .ب ترتيب السور يف القرآن الكرميحس ورتبتهافهرس اآلايت القرآنية / 1
 .على حروف املعجم ورتبتهافهرس األحاديث النبوية / 2
 0فهرس اآلاثر/ 3
 .فهرس األعالم املرتجم هلم/ 4
 فهرس املصطلحات والكلمات الغريـبة./ 5
 .فهرس املصادر واملراجع/ 6
 0/ فهرس املوضوعات 7
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 :شكر والتقديركلمة ال
 محد هللا تعاىل وأشكره على ما أسدى علي من نعمه اليت ال تعد وال حتصى أ

     
    

  (1)،  ومن أعظم هذه النعم نعمة اإلسالم واإلميان، ومنها
اباللتحاق هبذه اجلامعة اإلسالمية املباركة، وأمدين  ومنَّ عليَّ  أن وفقين لطلب العلم الشرعي
 بتأييده على إجناز هذا البحث.

مث أقدم شكري وتقديري إىل القائمني بشئون اجلامعة اإلسالمية اليت أنشئت هديًة للعامل 
لتؤدي  اإلسالمي وجلميع املسلمني يف أحناء املعمورة على ما يقومون به من الرعاية املركزة هلا

وتربيتهم تربيًة  ،ومتضي قدما يف تزويد طالهبا ابلعلم الشرعي ،رسالتها النبيلة وتعطي مثارها اينعة
 على ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل. صحيحة، وتوعيتهم توعية حقةإسالمية 

 ومشريف فضيلة الدكتور عبد هللا بن أمحد خمتار أتقدم ابلشكر اجلزيل لفضيلة شيخيكما 
على ما لقيته من فضيلته من  -هذا البحثّي يف الذي تفضل ابإلشراف عل- نقيطيالش

والسعي احلثيث إىل كل ما من شأنه مساعديت يف تذليل   ،واإلرشادات القيمة ،التوجيهات السديدة
 كثريا.  يف أثناء البحث، فجزاه هللا عين خريا ت هلاالعقبات اليت تعرضكل 

 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيعلى نبينا وسلم وصلى هللا 

 ــــــــــــــ
 .سورة النحل ( من18) اآلية  (1)
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 الفصل األول: وفيه ثالثة مباحث:
 ترمجة موجزة أليب إسحاق الشريازي والتعريف بكتابه التنبيه.املبحث األول: 
 .كتابه التنبيهاملبحث الثاين: 
 .ترمجة ألمحد بن موسى بن يونس املوصلياملبحث الثالث: 
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 .يترجمة موجزة ألبي إسحاق الشيرازالمبحث األول: 
 وفيه مثانية مطالب:
 .مولدهامسه ونسبه وكنيته ولقبه و املطلب األول: 
 .نشأته ورحالته العلميةاملطلب الثاين: 
 .بعض شيوخهاملطلب الثالث: 
 .بعض تالميذهاملطلب الرابع: 
 .مصنفاتهاملطلب اخلامس: 
 .عقيدته ومذهبه الفقهياملطلب السادس: 
 .وفاتهاملطلب السابع: 
 .ثناء العلماء عليه: املطلب الثامن
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 .اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده المطلب األول:
، ويلقب جبمال ابذي الشريازيآ إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز أبو إسحاقهو 

 .(1)الدين
ِِ وِ  توحة يراز _ بكسر الشني املعجمة والياء الساكنة والراء املفالشريازي: نسبة إىل ِش

 .(2)بعدها األلف _ وهي مدينة من مدن فارس
_ بكسر الفاء وسكون الياء وضم الراء املهملة وبعد  ذابآ ابذي: نسبة إىل فريوزرآوالفريو 

قريبة من مدينة فارس بالد ب الواو الساكنة زاي مفتوحة وبعد األلف ابء مث ذال، وهي بلدة  
 .(3)شرياز
 .(4)هـ393 سنةِ رمحه هللا يف  هلدكان مو و 

 .نشأته ورحالته العلمية المطلب الثاني:
 الشيخ على يدوذلك ابذ آ ببلدته فريوز مسريته العلميةأبو إسحاق الشريازي الشيخ بدأ 

فأخذ عن  فاستفاد من شيوخهاهـ 410سنة مث دخل مدينة شرياز حممد بن عمر الشريازي، 
فأخذ عن  البصرةرحل إىل  وي، مثأيب عبد هللا البيضاأيب أمحد عبد الوهاب البغدادي، و الشيخ 
خمتلف العلوم عن شيوخها، فسمع  فأخذ هـ415سنة  مث انتقل منها إىل بغداداخلرزي، الشيخ 

احلديث من أيب بكر الربقاين، وأيب علي بن شاذان، وأخذ أصول الفقه عن أيب حامت القزويين، 
 .(5)غريمهاوأخذ الفقه عن الشيخ علي الزجاجي، والقاضي أيب الطيب الطربي و 

 بعض شيوخه المطلب الثالث:
شيوخ كثريون  -كغريه من جهابذة العلماء وعباقرهتم-كان للشيخ أيب إسحاق الشريازي 

تتلمذوا عليهم وأخذوا عنهم العلوم واستفادوا من مصاحبتهم ومالزمتهم حىت نبغوا وأفادوا 

 ــــــــــــــ
 .  2/480كي ـ، طبقات السب3/110، مرآة اجلنان 1/29، وفيات األعيان 2/172انظر: هتذيب األمساء واللغات   (1)

 . 3/380، معجم البلدان 3/491انظر: األنساب   (2)

 . 4/283، معجم البلدان 4/417انظر: األنساب  ( 3)

 . 1/29، وفيات األعيان 16/228انظر: املنتظم  ( 4)

 . 483-2/482، طبقات السبكي 18/453، سري أعالم النبالء 1/29انظر: وفيات األعيان  ( 5)
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  :إسحاق الشريازي غريهم، فممن أخذ عنه الشيخ  أبو
بن حممد أبو حامت القزويـين الطربي، تـفقه ببغداد على أيب  ود بن احلسنحممالشيخ  -1

وقرأ الفرائض  األصول على أيب بكر األشعري املعروف اببن الباقالين،أخذ حامد اإلسفرائيين، و 
 .(1)هـ415 وقيل:هـ 441سنة رمحه هللا تويف  .من مصنفاته جتريد التجريدعلى ابن اللبان، 

أيب  أخذ الفقه من الشيخ، أبو عبد هللا البيضاوي، حممد بن عبد هللا بن أمحدالشيخ  -2
رمحه هللا سنة  وكان وفاته، لهحافظا مدركا لدقائق املذهب ورعا رجال القاسم الداركي، كان 

 .(2)هـ424
أيب بكر بن مالك أبو بكر الربقاين، مسع من  محد بن حممد بن أمحدأ الشيخ_ 3

ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وكثري غريمها، له مصنف أيب علي الصواف، القطيعي، و 
 .(3)هـ425وفاته رمحه هللا سنة:  توكان

املعروف اببن رامني،  ،أبو أمحد البغدادي بن عمر الشيخ عبد الوهاب بن حممد_ 4
 :تفقه على الداركي وأيب احلسن بن خريان، سكن البصرة، وتويف يف شهر رمضان سنة

 .(4)هـ430
 بعض تالميذه المطلب الرابع:

افعيني يف زمانه كان من األمر من أبرز العلماء الشأبو إسحاق الشريازي  ملا كان الشيخ
الطبيعي أن يكون له طالب يتتلمذون عليه وينهلون من مناهله الصافية، فقد كان رمحه هللا 
مدرسا ابرعا يف املدرسة النظامية ببغداد فقصده طالب العلم من كل صوب فكثر اآلخذون 

 عنه، ومن أبرز من تتلمذ عليه:
ابرزا إماما جنما ساطعا و بن أمحد اجلرجاين، كان  أمحد بن حممدأبو العباس  الشيخ -1

والتحرير،  ،قاضيا ابلبصرة، له كتاب املعااية يف الفروق الفقهية، والشايفوكان يف الفقه واألدب، 

 ــــــــــــــ
 . 3/263، طبقات السبكي 2/207األمساء واللغات  ، هتذيب228 :انظر طبقات الشريازي ( 1)

 . 3/263، طبقات السبكي 228 :انظر طبقات الشريازي ( 2)

 . 3/263بقات السبكي ط، 228 :طبقات الشريازي (  انظر3)

 . 3/206، طبقات السبكي 133طبقات الشريازي  :(  انظر4)
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 .(1)هـ482 :تويف سنة
مسع من القاضي بن عبد الباقي الرَّبَعي املوصلي،  حممد بن أمحدالشيخ أبو الفضل  -2

والشيخ أيب إسحاق الشريازي، تويف يف صفر  ،تفقه على القاضي املاورديأيب الطيب الطربي و 
 .(2)هـ494 :سنة

وأيب إسحاق  ،، تفقه على انصر العمرياحلسني بن علي الطربي الشيخ أبو عبد هللا -3
 .(3)هـ495 :تويف سنةمن مصنفاته العدة يف شرح اإلابنة للفوراين، الشريازي، 
 :سنة كان وفاته رمحه هللا،  حممد بن أمحد بن احلسني الشاشيالشيخ أبو بكر  -4
 .(4)هـ507

 مصنفاته ب الخامس:المطل
كان الشيخ أبو إسحاق الشريازي من العلماء العاملني الذين كرسوا جل حياهتم على نشر العلم 

ة، وكان من أبرز ما ألفه كتاب "التنبيه يف فروع ابلتدريس والتصنيف، وقد ألف كتبا كثري 
ال قبوال واسعا " ومها كتاابن معتمدان عند الشافعية وانملذهب"، وكتاب "املهذب يف االشافعية

 يف أوساطهم فاهتموا هبما ابلشرح واالختصار، وإليك بياان خمتصرا عن بعض مصنفاته.
 اوسيأيت احلديث عنه مستوىف يف املبحث الثاين من هذ يف فروع الشافعية التنبيه أول:

  الفصل.
 .املهذب يف املذهب اثنيا:

من ترجم  ك ل  وقد ذكره  يبا، أحسنها تنظيما وترتمن وهو أحد أمهات ك تب الشافعية و 
آخرها الطبعة اليت حققها الزحيلي، ويعد ضمن   عديدة ع طبعاتبِ ، وط  (5)لشريازي رمحه هللال

يف بعض  راوأشاعتىن مؤلفه بذكر الطرق واألقوال واألوجه يف املذهب، وقد كتب العراقيني، 

 ــــــــــــــ
 . 392-2/391: طبقات السبكي (  انظر1)

 . 12/173، البداية والنهاية 408-2/407سبكي : طبقات ال(  انظر2)

 . 3/27طبقات السبكي  :(  انظر3)

 .1/85: طبقات ابن الصالح (  انظر4)

 . 3/110، مرآة اجلنان 1/29، وفيات األعيان 16/229: املنتظم (  انظر5)
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التعليالت للمسائل اليت اهتم بذكر األدلة من الكتاب والسنة و األحيان إىل الصحيح منها، و 
وفرغ هـ(، 455األربعمائة )اخلمسني بعد يذكرها، وقد بني أنه بدأ يف تصنيفه يف السنة اخلامسة و 

 .(1)هـ(469منه يوم األحد آخر رجب سنة تسٍع وستني وأربعمائة )
وقد حظي الكتاب بعناية فائقة ممن جاء بعده من فقهاء الشافعية فخدموه بشرحه 

ه وشرح غريبه، وكان أول من شرحه أبو إسحاق إبراهيم بن منصور العراقي وختريج أحاديث
هـ( يف عشرة أجزاء متوسطة، مث شرحه ضياء الدين أبو عمرو عثمان بن عيسى 596)ت:
 هـ(، ومن أحسن644هـ(، مث شرحه أبو الذبيح إمساعيل بن حممد احلضرمي )ت642)ت:

هـ( وصل يف شرحه إىل أثناء كتاب الراب 676اجملموع لإلمام حيىي بن شرف النووي )ت شروحه
هـ( وهو 756فعاجلته املنية دون إكماله، مث سعى يف إكماله الشيخ أبو احلسن السبكي )ت

دون األصل يف املستوى لكنه جيد، وقد وصل فيه إىل آخر كتاب بيع املصراة والرد ابلعيب، مث 
ف السبكي فأمته، إال أن هـ( فأخذ من حيث وق1406جاء الشيخ حممد جنيب املطيعي )ت

اب مطبوع الغالب يف تكملة املطيعي نقوالت من احلاوي، واملغين، والبيان، ونيل األوطار، والكت
 وعشرين جملدا. ةيف ثالث

 .طبقات الفقهاءاثلثا: 
يغلب عليه اإلجياز يف الرتاجم حىت أنه أحياان ال يذكر إال االسم  وهو كتاب مطبوع
اء الصحابة رضي هللا عنهم والتابعني وفقهاء بغداد وخرسان، مث ذكر والنسب، صدَّره بذكر فقه

م، مث 1933هـ1356ابقي الفقهاء، حققه نعمان األعظمي الكتيب، وطبعته مطبعة بغداد سنة
م، وحققه أيضا إحسان عباس، وطبعته دار الرائد العريب 1969طبعته مكتبة املثىن ببغداد سنة

 .(2)م1970ببريوت سنة
  .اللمع شرحرابعا: 

 .(3)وهو شرح  لكتابه اللمع يف أصول الفقه، طبع بتحقيق عبد اجمليد الرتكي

 ــــــــــــــ
 . 2/174: هتذيب األمساء واللغات (  انظر1)

 .16/229نتظم امل، 1/240طبقات ابن قاضي شهبة : (  انظر2)

 . 3/110، مرآة اجلنان 1/29: وفيات األعيان (  انظر3)
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 .(1)النكت يف املسائل املختلف فيها بني اإلمامني أيب حنيفة والشافعيخامسا: 
 المطلب السادس: عقيدته ومذهبه الفقهي

 عقيدته: أول:
عقيدة، ويظهر ذلك من يكاد جيزم الباحث أبن الشيخ أاب إسحاق الشريازي أشعري ال

"معتقد أيب إسحاق الفريوز آابدي  خالل بعض مؤلفاته فإنه قد ذكر يف رسالته املعروفة بـ
 -الشريازي" وهو يبني عقيدة أهل السنة ما يلي:

فمن ذلك أهنم يعتقدون أن أول ما جيب على العاقل البالغ القصد إىل النظر  ))
 . (2)(( وجلواالستدالل املؤديني إىل معرفة هللا عز 

مث يعتقدون أن هللا تعاىل عامل بعلم واحد قدمي أزيل يتعلق جبميع  وقال أيضا: ))
املعلومات...مث يعتقدون أن هللا عز وجل قادر بقدرة واحدة قدمية أزلية تتعلق جبميع 

 رات...مث يعتقدون أن هللا عز وجل مريد إبرادة قدمية أزلية...مث يعتقدون أن هللا عز وجلو املقد
 . (3)(( مسيع بسمع قدمي أزيل بصري ببصر قدمي أزيل أبدا وكان موصوفا هبما أبدا

  مث يعتقدون أن هللا تعاىل مستو على العرش قال هللا:  وقال أيضا: ))
    

   
    

  (4)  وإن استواءه ليس ابستقرار وال مالصقة؛ ألن
 .(5)(( االستقرار واملالصقة صفة األجسام املخلوقة والرب عز وجل قدمي أزيل

ومما ال شك فيه أن القول أبن أول واجب على املكلف هو املعرفة، أو هو النظر يف 
ال السلف الصاحل بل هو من أقوال آايت هللا، أو هو القصد إىل النظر الصحيح ليس من أقو 

 ــــــــــــــ
ية، ذكر ضمن فهارس اإلسالم، وللكتاب نسخة ابجلامعة 12/134، البداية والنهاية 3/110: مرآة اجلنان (  انظر1)

 خمطوطات الفقه الشافعي.

 .1/92: معتقد أيب إسحاق (  انظر2)

 .101-1/96: معتقد أيب إسحاق (  انظر3)

 ( من سورة األعراف.54من اآلية )  (4)

 . 1/101: معتقد أيب إسحاق (  انظر5)
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، كما أن السلف ال حيصرون الصفات اْلم ثْـبَـَتة فيما ذكره الشيخ الشريازي، وإمنا (1)األشاعرة
" صفات املعاين "، وأهنم ال يصفون استواء هللا  األشاعرة هم الذين حيصروهنا فيما يسمونه بـ

االستقرار واملالصقة صفة األجسام تعاىل على العرش أبنه ليس ابستقرار وال مالصقة؛ ألن 
 املخلوقة والرب عز وجل قدمي أزيل.

إسحاق الشريازي أشعريَّ اْلم ْعتَـَقد ما ذكره عبد الوهاب بن  مما يؤيد كون الشيخ أيبو  
وزعمت يف واقعة ابن القشريي  علي السبكي وهو حيكي ما دار بني الشريازي وبني احلنابلة: ))

أن يبطل مذهبهم ملا وقعت الفتنة بني احلنابلة واألشعرية وقام الشيخ  أن الشيخ أاب إسحاق أراد
أبو إسحاق يف نصر ابن القشريي لنصره مذهب األشعري وكاتب نظام امللك يف ذلك...مث  
كتب الشيخ أبو إسحاق رسالة إىل نظام امللك يشكو احلنابلة ويذكر ما فعلوه من الفنت وأن 

فعاد جواب نظام امللك إىل فخر الدولة وله إبنكار ما وقع ذلك من عاداهتم ويسأله املعونة 
 والتشديد على خصوم ابن القشريي وذلك سنة تسع وستني وأربعمائة فسكن احلال قليال

))(2). 
 مذهبه الفقهي اثنيا:

إنه ملن انفلة القول احلديث  عن املذهب الفقهي للشيخ أيب إسحاق الشريازي؛ ألنه من  
هل العلم ابلفقه أن أاب إسحاق الشريازي من أعمدة املذهب الشافعي، وقد األمر املشتهر عند أ

تقدم يف املطلب اخلامس أن الشريازي قد كرس جل حياته على نشر العلم تدريسا وتصنيفا وأن 
أبرز ما صنفه كتاب " التنبيه "، وكتاب "املهذب" ومها كتاابن معتمدان يف الفقه الشافعي، 

 الشافعية فاعتنوا هبما شرحا واختصارا وخترجيا وغري ذلك.وانال قبوال واسعا عند 
 المطلب السابع: وفاته

حياة حافلة ابلعلم والعبادة والتعليم ومكابدة املشاق بعد أن قضى أبو إسحاق الشريازي 
من  لإلفتاء ملا يقرب، و كثر من ثالثني سنةً يف سبيل خدمة العلم والدين فتصدى للتدريس أل

ببغداد ليلة األحد احلادي والعشرين من مجادى اآلخرة  املنية   هلقضاء  وتوفتجاءه ا مخسني سنة،

 ــــــــــــــ
 .27، شرح العقيدة الطحاوية ص33، اإلنصاف للباقالين: 37: حتفة املريد: (  انظر1)

 .2/493طبقات الشافعية الكربى  ( 2)
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هـ، وصلى عليه خلق  كثري  ودفن بباب الربز رمحه هللا 472ـ، وقيل مجادى األوىل سنةه476سنة 
 .(1)رمحة واسعة

 المطلب الثامن: ثناء العلماء عليه
مما جعل العلماء  وتعليما الالشريازي مكانة عالية علما وعمأيب إسحاق إلمام كان ل

فيما أييت غيض من فيض حول على مدحه وإظهار حماسنه، و  اتفقوايقدرون له فضله وإمامته و 
 ما قالوه فيه من األثنية واملدائح. 

 .(2)السمعاين: إمام الدنيا على اإلطالق فقد قال
 .(3)وقال القفال الشاشي: الشيخ أبو إسحاق حجة هللا تعاىل على أئمة العصر

 .(4)وقال ايقوت احلموي: إمام عصره زهدا وعلما وورعا
 .(5)وقال ابن األثري: كان واحد عصره علما وزهدا وعبادة وسخاء

وقال اإلمام النووي: هو اإلمام احملقق املتقن املدقق، ذو الفنون من العلوم املتكاثرات 
لدنيا املقبل بقلبه على ، الزاهد العابد الورع، املعرض عن ااملستجداتوالتصانيف النافعة 

اآلخرة، الباذل نفسه يف نصر دين هللا، اجملانب للهوى، أحد العلماء الصاحلني، وعباد هللا 
العارفني، اجلامعني بني العلم والعبادة والورع والزهادة، املواظبني على وظائف الدين، املتبعني 

 .(6)ورضي هللا عنهم أمجعني هدي سيد املرسلني 
 .(7)هيب: الشيخ اإلمام القدوة اجملتهد شيخ اإلسالموقال عنه الذ

وقال اليافعي: الشيخ اإلمام املتفق على جاللته وبراعته يف الفقه واألصول، وزهادته وورعه 

 ــــــــــــــ
 .2/490، وطبقات السبكي 2/174هتذيب األمساء واللغات و ، 16/229املنتظم ، و 1/9وفيات األعيان : (  انظر1)

 . 4/417: األنساب (  انظر2)

 .1/220طبقات ابن قاضي شهبة : (  انظر3)

 . 3/381: معجم البلدان (  انظر4)

 . 8/134: الكامل (  انظر5)

 . 1/33، اجملموع 2/172: هتذيب األمساء واللغات (  انظر6)

 .18/452سري أعالم النبالء  ( 7)
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 .(1)وعبادته وصالحه
 .(2)وقال مجال الدين ابن تغري بردي: كان إماما فقيها عاملا زاهدا

لبشر كثري البسط حسن اجملالسة حيفظ  وقال ابن قاضي شهبة: كان طلق الوجه دائم ا
 .(3)كثريا من احلكاايت احلسنة

 ــــــــــــــ
 . 3/110ان : مرآة اجلن(  انظر1)

 .5/116النجوم الزاهرة : (  انظر2)

 .1/220طبقات ابن قاضي شهبة : (  انظر3)
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 المبحث الثاني: كتابه التنبيه
 وفيه مطلبان:
 .منهج املؤلف فيه على وجه العموماملطلب األول: 
 .أمهية كتاب التنبيهاملطلب الثاين: 
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 لمؤلف في التنبيه على وجه العموممنهج ا المطلب األول:
يف "التنبيه" منهجا متميزا فقد رتبه على خالف ترتيب اخلراسانيني  إن لإلمام الشريازي

فأورد ابب العتق والتدبري والكتابة وعتق أم الولد والوالء ضمن األبواب املتعلقة ابلبيوع بعد  
كتاب الوصية وقبل كتاب الفرائض، وهذا خيتلف مع ترتيب اخلراسانيني فإهنم جيعلوهنا يف آخر 

ل ابب اإلقرار يف كتاب الشهادات بينما اخلراسانيون جيعلونه ضمن أبواب الفقه، وقد جع
أبواب البيوع بعد كتاب الوكالة وقبل كتاب الوديعة، كما أدخل ابب املسابقة ضمن أبواب 
البيوع قبل ابب إحياء املوات، وهذا خيالف منهج اخلراسانيني فإهنم جيعلونه يف كتاب مستقل 

ن هناك فروقا يسريًة يف ترتيب بعض األبواب يف كتاب البيوع بعد كتاب عقد اجلزية، وأيضا فإ
  والنكاح والطالق.

جرد كتابه من األدلة النقلية قد  -رمحه هللا-إبيراد األقوال وذكر األدلة فإنه فيما يتعلق  أما
وال يصرح والعقلية، وذكر يف أكثر املسائل األقوال واألوجه والطرق يف املذهب الشافعي، 

سألة ما مع كوهنا مسألًة و الرتجيح بني املسائل إال فيما ندر، وقد جيزم حبكم مابلتصحيح أ
 خالفية.

 المطلب الثاني: أهمية كتاب التنبيه
أما بعد، فإن التنبيه  مما يدل على أمهية هذا الكتاب اجلليل ما قاله اإلمام النووي فيه: ))

ألنه كتاب نفيس حفيل،  ؛شراتمن الكتب املشهورات املباركات النافعات الشائعات املنت
صنفه إمام معتمد جليل، فينبغي ملريد نصح الطالبني وهداة املسرتشدين واملساعدة على 

  .(1)(( اخلريات واملسارعة إىل املكرمات أن يعتين بتقريبه وحتريره وهتذيبه
ومما يدل على أمهيته أيضا أن فقهاء الشافعية قد اعتنوا به أميا اعتناء حيث خدموه 
خبدمات متنوعة، فشرحوه واختصروه ونظموه وحلوا مشكالته وشرحوا ألفاظه، وخدمه يف ذلك 

 .(2)أكثر من أربعني كتااب كما ذكر ذلك صاحب كشف الظنون

 ــــــــــــــ
 .27حترير ألفاظ التنبيه: : (  انظر1)

 .493-1/489كشف الظنون   :(  انظر2)
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 المبحث الثالث: ترجمة ألحمد بن موسى بن يونس الموصلي
 وفيه مثانية مطالب:
 .امسه ونسبه وكنيته ولقبه ومولدهاملطلب األول: 

 العلمية. نشأتهالثاين: املطلب 
 .شيوخهاملطلب الثالث: 
 .تالميذهاملطلب الرابع: 
 .مصنفاتهاملطلب اخلامس: 
 .عقيدته ومذهبه الفقهياملطلب السادس: 
 .وفاتهاملطلب السابع: 
  .ثناء العلماء عليهاملطلب الثامن: 
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 اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ومولدهالمطلب األول: 
 (1)بن يونس بن حممد بن منعة بن مالك اإلربلي د بن موسىأمح الشيخ هو :امسه ونسبه
 .(2)املولد األصل، املوصلي

، إال صاحب كشف الظنون فكّناه (3)مجيع من ترجم البن يونس كّناه أبيب الفضل :كنيته
يسمى عباسا، أو أن يكون صاحب  ولعل ذلك انجم من أن له ولدا آخر، (4)أبيب العباس

 الكشف قد أخطأ يف النقل، وهللا تعاىل أعلم.
 .(5)شرف الدين لقبه:

 أمجعت كتب الرتاجم اليت ترمجت البن يونس على أن والدته كانت مبدينة املوصل مولده:
 .(6)دون أن تذكر يوم الوالدة أو شهرها هـ575 :سنة

 نشأته العلمية المطلب الثاني:
رت أشاغري أهنا نشأته العلمية، شيء من املصادر اليت ترمجت البن يونس عن  مل تتحدث

من بيت العلم  " إنه كان :ابن كثرياحلافظ  وقد قالبيئة علمية، نشأته كانت يف  إىل أن
  .(8)الفضل والرايسةإنه من بيت  :خلكان وقال ابن، (7)" والرايسة

 رف.وهذا يثبت أن آل يونس أسرة مشهورة ابلعلم والش

 ــــــــــــــ
اء من ِإْرِبل: بكسر اهلمزة مث سكون الراء وابء موحدة مكسورة والم، بوزن إمثد: قلعة  حصينة ومدينة كبرية يف فض ( 1)

األرض ابلعراق، من أعمال املوصل، بينهما مسرية يومني، وهي مدينة طويلة وعريضة وخرج منها كثري من العلماء، 
 .1/105، واألنساب167-1/166بينها وبني مدينة بغداد سبعة أايم ابلقوافل. انظر: معجم البلدان

 . 4/258كي ـات السبــ، طبق1/108ان ــات األعيـ، وفي5/217لة ـات النقـلة لوفيـر: التكمظـ(  ان2)

، طبقات الشافعية البن 2/808، طبقات الفقهاء البن كثري 4/50، مرآة اجلنان 1/108(  انظر: وفيات األعيان 3)
 . 1/389شهبة 

 .1/489: كشف الظنون (  انظر4)

 . 1/261، األعالم 1/389، طبقات الشافعية البن شهبة 4/258(  انظر: طبقات السبكي 5)

 .1/91، هدية العارفني 5/217انظر: التكملة لوفيات النقلة   (6)

 .13/130(  انظر: البداية والنهاية 7)

 . 1/108(  انظر: وفيات األعيان 8)
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له معرفة اتمة ابألصول ممن  حممد نيونس بموسى بن وقد كان والده كمال الدين 
 :والفروع واملعقوالت واملنطق واحلكمة، ودرس ابملوصل يف عدة مدارس، وتويف هبا سنة

 .(1)هـ639
دم املوصل، فتفقه على لد إبربل وقو  فقيهًا ابرزًا  جده يونس بن حممد رضي الدينوكان 
على ابن الرزاز مدرس النظامية، مث عاد إىل املوصل فاشتغل فتفقه بغداد وقدم ابن مخيس، 

 .(2)هـ576 :ابلتدريس واإلفتاء، ومل يزل كذلك إىل أن جاءه األجل ابملوصل سنة
عاملا معروفا وفقيها أبو حامد اإلربلي  حممد بن يونس بن حممد عماد الدين عمهوكان 

اشتغل على أبيه ابملوصل وتفقه ببغداد على السديد و هـ إبربل 535 :لد سنةو  مشهورًا 
ي، صنف احمليط يف اجلمع بني املهذب والوسيط، وشرح الوجيز لإلمام الغزايل، تويف سالسلما
 .(3)هـ608سنة 

لد و  فقيها أصوليا اتج الدين،  مد املوصليعبد الرحيم بن حم عمه عماِد الدين ابنوكان 
هـ، له كتاب التعجيز والنبيه يف اختصار التنبيه وغري ذلك، تويف ببغداد سنة 598ابملوصل سنة 

 .(4)هـ671
وصل على خاله العماد، وأخذ علم تفقه ابمل فقيها معروفا حممد بن علي ابن خالتهوكان 

الكالم عن خاله كمال الدين والد ابن يونس شارح التنبيه، شرح الوجيز للغزايل، ودّرس 
ابملدرسة القاهرية وابجلامع اجملاهد، ومل يزل على قدم التدريس واإلفتاء إىل أن تويف سنة 

 .(5)هـ622
 شيوخهطلب الثالث: مال

أن يف بعضها التنصيص  غريبن يونس شيئا عن شيوخه املصادر اليت ترمجت ال مل تذكر

 ــــــــــــــ
 . 13/181، البداية والنهاية 324-2/323، طبقات األسنوي 4/461: طبقات السبكي (  انظر1)

 . 2/322، طبقات األسنوي 6/252: وفيات األعيان (  انظر2)

 .4/16، مرآة اجلنان 323-2/322، طبقات األسنوي 301-4/300: طبقات السبكي (  انظر3)

 . 4/171، مرآة اجلنان 2/326: طبقات األسنوي (  انظر4)

 .2/325: طبقات األسنوي (  انظر5)
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موسى بن يونس بن حممد، امللقب كمال الدين، ولد العالمة   وهو (1)على أنه تفقه على والده
ي، وكانت له معرفة سهـ، مث توجه إىل بغداد فاشتغل على السديد السلما551 :ابملوصل سنة
ل والفروع واملعقوالت واملنطق واحلكمة، ودرس ابملوصل يف عدة مدارس، وتويف هبا اتمة ابألصو 

 .(2)هـ639سنة 
 تالميذهالمطلب الرابع: 

إال أن هذه  (3)ذكرت املصادر اليت ترمجت للشيخ ابن يونس أن َخْلقًا كثريًا خترج عليه
ابن خلكان أنه كان ره املصادر مل تتطرق لذكر واحد من هؤالء املتخرجني ابالسم، إال ما ذك
 .(4)حيضر دروسه وهو صغري، وكان عمره عند وفاة ابن يونس أربع عشرة سنة

هو أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر بن خلكان أبو العباس الربمكي،  وابن خلكان
املوصل، وحضر هـ، تفقه على والده مبدينة إربل، مث انتقل بعد موت والده إىل 608ولد سنة 

دروس كمال الدين والد ابن يونس، مث انتقل إىل حلب وتفقه على الشيخ هباء الدين، وقرأ 
النحو على أيب البقاء النحوي، مث قدم دمشق واشتغل على ابن الصالح، وويل عدة مناصب 

 .(5)هـ681ابلقاهرة والشام، له كتاب وفيات األعيان، تويف سنة 
 .مصنفاتهالمطلب الخامس: 

مجيع من ترجم له مل فإن  مل ي َصنِّف من الكتب إال شيئا يسريا؛ابن يونس  يبدو أن الشيخ
الكبري علوم الدين للغزايل  وخمتصران إلحياء، (6)شرح التنبيهله إال ثالثة مصنفاٍت وهي: يذكر 

 عدم متكنه من التصنيف الكثري يرجع لآليت: ، ولعل(7)والصغري ومها كتاابن مفقودان

 ــــــــــــــ
 .4/258 ، طبقات السبكي1/108 ، وفيات األعيان5/217 : التكملة لوفيات النقلة(  انظر1)

 . 13/181، البداية والنهاية 1/338طبقات األسنوي  :ظر(  ان2)

 . 4/258، طبقات السبكي 1/108: وفيات األعيان (  انظر3)

 . 1/109وفيات األعيان  (  انظر4)

 . 13/336، البداية والنهاية 4/255: طبقات السبكي (  انظر5)

وفيات ـلة لـكمـه. انظر: التـد ذكره مجيع من ترجم ل( وهو الكتاب الذي أتوىل حتقيق جزء منه، وسيأيت الكالم عليه، وق6)
 .  1/261الم ـ، األع1/489 ونـف الظنــ، كش2/324وي ـات األسنـ، طبق5/217لة ـالنق

، 414، العسجد املسبوك 13/130، البداية والنهاية 4/258، طبقات السبكي 1/108: وفيات األعيان (  انظر7)
= 
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 يف أواخر الكهولة حيث تويف وهو ابن سبٍع وأربعني سنة. فاتهو أوال: 
مدرسة مظفر الدين إبربل، مث املدرسة القاهرية  ابلتدريس حيث توىلاشتغاله  كثرةاثنيا:  

 .ابملوصل
 أخرى غري املذكورة إال أن أصحاب الرتاجم مل يطلعوا عليها. له مصنفاتٍ  كوني وقد

 قهيعقيدته ومذهبه الفالمطلب السادس: 
 عقيدته: أول:

مل تذكر املصادر اليت ترمجت البن يونس شيئا عن عقيدته، لكن يبدو يل أنـه ال خيـرج عـن 
 -األشاعرة ألمرين:دائرة 

" للغزايل فقد اختصر الكتاب مرتني وكـان كثرة اهتمامه بكتاب "إحياء علوم الدين  األول:
علــى ميلــه ملــا فيــه مــن  ويــالت ي لقيــه دروســا مــن حفظــه، وال شــك أن يف ذلــك داللــًة واضــحًة 

األشاعرة واحنرافات الصوفية، وإال فال أظن أن مـن يعتقـد عقيـدَة السـلف الصـاحل يف بدايـة القـرن 
بقولـه: )أمـا  -مـع إنصـافه للمخـالفني  –السابع اهلجري يهتم وخيـدم  كتـاابً يصـفه اإلمـام  الـذهيب 
لـوال مـا فيـه مـن آداب ورسـوم وزهـد مـن  اإلحياء ففيه من األحاديث الباطلة مجلة وفيه خري كثـري

طرائق احلكماء ومنحريف الصـوفية، نسـأل هللا علمـا انفعـا، تـدري مـا العلـم النـافعن هـو مـا نـزل بـه 
 .(1) قوال وفعال ومل أيت هني  عنه( القرآن وفسره الرسول 

 فمدحه ومل -وهو معروف بتعصبه على خمالفيه يف املعتقد-ترجم له ابن السبكي  الثاين:
، وقال: )الشيخ شرف الدين ابن الشيخ كمال الدين ابن يونس شارح التنبيه ينتقد عليه شيئا

ولد سنة مخس وستني ومخسمائة وتفقه على والده وبرع يف املذهب واختصر كتاب اإلحياء 
للغزايل مرتني، وكان ي لقي اإلحياء دروسا من حفظه وكان كثري احملفوظ غزير املادة متفننا يف 

 .(2)(( م وخترج به خلق كثريالعلو 

 = ــــــــــــــ
  .2/190 ، معجم املؤلفني1/91هدية العارفني 

 .340-19/339سري أعالم النبالء  :(  انظر1)

 .4/258طبقات السبكي  :(  انظر2)
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ول عن وهو يف العادة ال خيلو لسانه من نقد خمالفيه يف املعتقد عند الرتمجة، فها هو يق
شديد  -واحلق أحق ما قيل والصدق أوىل ما آثره ذو السبيل-شيخه الذهيب: )وكان شيخنا 

أبو احلسن األشعري فيهم امليل إىل آراء احلنابلة كثري اإلزراء أبهل السنة الذين إذا حضروا كان 
مقدم القافلة؛ فلذلك ال ينصفهم يف الرتاجم وال يصفهم خبري إال وقد رغم منه أنف الراغم، 

 . (1)صنف التاريخ الكبري وما أحسنه لوال تعصب فيه((
 مذهبه الفقهي: اثنيا:

إن من تتبع الكتب اليت ترمجت للشيخ ابن يونس، والحظ ما ذكر له من املصنفات  
 -أبنه شافعي املذهب ملا أييت:جيزم 

الشافعي ألنه مل يعرف له إال ثالثة  الفقهأن مجيع ما ألفه من الكتب يدور يف  أول:
مؤلفات وهي: " غنية الفقيه " وهو شرح لكتاِب فقٍه شافِعيٍّ مشهوٍر، وخمتصَرْيِن لكتاب" 

مؤلفه شافعي كبري وعمدة  إحياء علوم الدين " لإلمام الغزايل وهو وإن مل يكن كتاب فقه إال أن
 يف املذهب.
أنه مل ي رَتَْجْم له يف كتب طبقاِت أهِل مذهٍب إال يف ك تِب طبقاِت الشافعية،   اثنيا: 

 كطبقات السبكي، وطبقات األسنوي.
أن مجيع من ترجم له من أهل الطبقات وصفوه أبنه برع يف املذهب، وها هو  اثلثا: 

  .(2)لده وبرع يف املذهب((السبكي يقول عنه: ))وتفقه على وا
 تهوفاالمطلب السابع: 

أمجعت املصادر اليت ترمجت للشيخ ابن يونس أن وفاته كانت يوم االثنني الثاين والعشرين 
هـ(، وقد 622من شهر ربيع اآلخر وذلك يف سنة اثنتني وعشرين بعد الستمائة من اهلجرة )

 .(3)نة رمحه هللا تعاىل رمحة واسعةوافته املنية يف حياة أبيه وهو ابن سبع وأربعني س

 ــــــــــــــ
 .5/63طبقات السبكي  :(  انظر1)

 .4/258طبقات السبكي  (  انظر:2)
 . 13/131، البداية والنهاية 1/109: وفيات األعيان (  انظر3)
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 ثناء العلماء عليهالمطلب الثامن: 
أغلب املصادر اليت ترمجت البن يـونس توافقت على وصفه ابإلمامة والفقه، فهذا املنذري 

 .(1)يقول: الفقيه اإلمام
 .(2)وقال ابن خلكان: كان إماما كبريا فاضال عاقال حسن السمت، مجيل املنظر

 هو العالمة شرف الدين ابن الشيخ الكبري، له حمفوظات كثرية وذهن وقادوقال الذهيب: 
(3). 

 .(4)وقال اليافعي: اإلمام الكبري الفاضل الشهري
 .(5)وقال ابن كثري: واشتغل على أبيه يف فنونه وعلومه، فربع وتقدم

 وقال السبكي: هو الشيخ شرف الدين برع يف املذهب وكان كثري احملفوظ غزير املادة،
 .(6)خترج به خلق كثري

 ــــــــــــــ
 . 5/217( التكملة لوفيات النقلة 1)

 . 1/108( وفيات األعيان 2)

 .22/248سري أعالم النبالء ( 3)

 . 4/50( مرآة اجلنان 4)

 . 13/130( البداية والنهاية 5)

 .4/258طبقات السبكي ( 6)
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 دراسة الكتابالفصل الثاني: 
 نسبة الكتاب إىل مؤلفه.املبحث األول: 
 وصف النسخ املخطوطة.املبحث الثاين: 
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 نسبة الكتاب إلى مؤلفهالمبحث األول: 
 :منها قطر  لتوثيق نسبة أي كتاب إىل مؤلفه

ق اثبتة ابلنسبة لـ" غنية أن ينسبه أصحاب الرتاجم إىل مؤلفه، وهذه الطري: ىلالطريق األو 
الفقيه يف شرح التنبيه " فإنه مل يوجد كتاب تعرض لرتمجة الشيخ ابن يونس إال وقد ذكر أن له 

 كتااب شرح فيه التنبيه، فمنهم هؤالء املرتمجون:
 . 5/217زكي الدين املنذري يف: التكملة لوفيات النقلة 

 . 1/109ابن خلكان يف: وفيات األعيان 
 . 22/248عالم النبالء ويف: سري أ

 . 3/186ويف: العرب يف خرب من غرب 
 . 2/127 ويف: دول اإلسالم

 . 4/50اليافعي يف: مرآة اجلنان 
 . 4/258ية الكربى عالسبكي يف: طبقات الشاف

 . 2/324األسنوي يف: طبقات الشافعية 
 . 2/808ابن كثري يف: طبقات الفقهاء الشافعيني 

 . 13/130 ويف: البداية والنهاية له
 . 1/389القاضي ابن شهبة يف: طبقات الشافعية 

 . 1/489احلاج خليفة يف: كشف الظنون 
 . 1/91إمساعيل ابشا البغدادي يف: هدية العارفني 

 . 1/261األعالم  :الزركلي يف
 . 2/190عمر رضا كحالة يف: معجم املؤلفني 

ذكرهم السم الكتاب املنقول منه، ما ينقله املؤلفون عنه يف مصنفاهتم مع : يةالطريق الثان
 وهذه الطريق أيضا اثبتة لـ" غنية الفقيه شرح التنبيه "، فممن نقل عنه يف هذا الكتاب: 

 . 12/78،313تكملة اجملموع  :السبكي يف
 . 2/483،581شرح التنبيه  :والسيوطي يف

ىل ما و جد على هااتن الطريقان يثبتان نسبة الكتاب إىل ابن يونس رمحه هللا، ابإلضافة إ
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 غالف املخطوطة فإنه قد نص عليه نسبة الكتاب إىل املؤلف.
 وصف النسخ المخطوطةالمبحث الثاني: 

 :) أ (ورمزها  :النسخة األوىل
 0( فقه شافعي 182وهي حمفوظة فيها حتت رقم )  ،نسخة دار الكتب املصرية

د الثاين من هذه النسخة وعملي سيكون مبشيئة هللا يف اجملل،تقع هذه النسخة يف جملدين
( لوحة من بداية اللوحة رقم  183ويبدأ من بداية كتاب األميان إىل هناية اجمللد الثاين ويقع يف )

 0( إىل هناية الكتاب  114) 
 :وهذا وصف شامل هلا

 خبط نسخ واضح. تكتب 
 مل يذكر اسم الناسخ عليها. 

 0هـ 675 :اتريخ النسخ يف اخلامس عشر من شهر شوال سنة 

  وعدد الكلمات يف السطر  ،وعشرون سطراً  حدواعدد األسطر يف الصفحة الواحدة
 0وح بني عشر كلمات واثنيت عشرة كلمة االواحد يرت 

  0يف اهلامش تصحيحات وتصويبات 

  0حصل فيها خطأ يف ترقيم الصفحات 
 :)ب( ورمزها :النسخة الثانية

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية نسخة دار الكتب املصرية أيضًا وهلا صورة يف جامعة  
أحققه مبشيئة هللا كامل فيها، ويبدأ من اللوحة رقم  والقسم الذي ،(2926ابلرايض حتت رقم )

 0( إىل هناية الكتاب 16)
 وهذا وصف شامل هلا:

 .كتبت خبط نسخ واضح 
 هـ.674مجادى األوىل سنة  7لنسخ: اتريخ ا 

  0اسم الناسخ: عمر بن حممد املراعي 

 سطر يف الصفحة الواحدة سبعة عشر سطرا، عدد الكلمات يف السطر الواحد عدد األ
 وح بني عشر كلمات واثنيت عشرة كلمة.ايرت 
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 .فيها بعض السقط و بعض التصويـبات يف اهلامش 

  0والقسم املراد حتقيقه كامل فيها حبمد هللا  ،يوجد منها إال اجلزء الثالث ال 
 :ورمزها )ج( :النسخة الثالثة

( فقه 200( ـ )2127دار الكتب الظاهرية بدمشق حمفوظة فيها حتت رقم )نسخة 
شافعي ويوجد هلا صورة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض، وهي حمفوظة 

 0والقسم املراد حتقيقه كامل فيها وهلل احلمد  ،(2926-2925فيها حتت رقم )
 وهذا وصف شامل هلا:

 .كتبت خبط نسخ واضح 
 0سخ: علي بن علي بن عبد هللا النا 

  هـ.696اتريخ النسخ: يف الثاين عشر من شهر مجادى اآلخرة سنة 

  ًوعدد الكلمات يف السطر الواحد يرتاوح بني  ،عدد األسطر فيها مخسة وعشرون سطرا
 مخس عشرة كلمة وست عشرة كلمة.

 در،كما فيها سقط كثري يف احلروف والكلمات، وقد يصل السقط إىل سطرين لكنه ان
 0يوجد فيها طمس إلحدى صفحاهتا 

إثبات النقط والغالب فيها عدم ،فيها بعض التصحيحات يف اهلامش، إال أهنا اندرة جدا
 0يف الكلمات
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 نماذج من النسخ الثالث
 ة األوىل من نسخة ) أ (حالصف
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 ة األخرية من نسخة ) أ (حالصف
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 ة األوىل من نسخة ) ب (حالصف
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 سخة ) ب (ة األخرية من نحالصف
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 ة األوىل من نسخة ) ج (حالصف
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 ة األخرية من نسخة ) ج (حالصف
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 كتاب األيمان
 .(2)بيمني صاحبه (1)ألن العرب كانوا إذا حتالفوا أخذ كل واحد منهم ميينه ؛ميينا احللف مسي

 .(3)وقيل: ألهنا حتفظ الشيء على احلالف كما حتفظ اليد اليمىن الشيء
 تصح به اليمينباب من تصح يمينه وما 

ه تعاىل: ـلعموم قول( (4)ليمنيا إىل )تصح اليمني من كل ابلغ عاقل خمتار قاصد :قال
    

   
   

  (5). 
ومن زال عقله بنوم، أو مرض، ل تصح ميينه، ومن  الصيب فال تصح ميينه، فأما) قال:

ميينه(  تصح (6)زال عقله مبحرم، صحت ميينه، وقيل: فيه قولن، ومن أكره على اليمني مل
 . (8()7)ملا ذكرانه يف الطالق

)ومن مل يقصد اليمني فسبق لسانه إليها، أو قصد اليمني على شيء فسبقت  :قال
إذ ه، مل تصح ميينه، وذل  لوو اليمني الذي دلت ايآية على أنه ل يااخذ به( ميينه إىل غري 

 ،(11)الطالق والنكاح (10)؛ خبالف(9)اللغو يف لغة العرب هو الكالم الذي ال يقصد إليه

 ــــــــــــــ
 0(  )ميينه( ليست يف "ب" و "ج" 1)
 .405، املصباح املنري: 5/1779(  انظر: الصحاح 2)
 . 15/264(  انظر: لسان العرب 3)
  0ليمني (ل" )أ  (  يف "4)
 ( من سورة املائدة.89ية )اآل ( 5)
 0( " )الأ  (  يف "6)
يف الشرع: اسم حلل و ، منه قوهلم طلقت البالد أي تركتهاالطالق يف اللغة: مشتق من اإلطالق وهو اإلرسال والرتك و  ( 7)

 .388، كفاية األخيار: 291قيد النكاح. انظر: حترير ألفاظ التنبيه: 
 قيق الزميل حممد مزايين.، بتح901-897غنية الفقيه:  :(  انظر8)
 .2/831، املعجم الوسيط 1/546(  انظر: املغين يف اإلنباء 9)
 (  يف "ب" و"ج" )وخيالف(.10)
يف الشرع: عقد يتضمن إابحة وطء بلفظ و  النكاح يف اللغة: مصدر نكح ينكح نكاحا وهو مبعىن الضم واجلمع. ( 11)

= 
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 .(3)ابللغو فيها، وحق اآلدمي متعلق هبا (2)؛ فإنه مل جتر العادة /(1)والعتاق
)وتصح اليمني على املاضي واملستقبل، فإن حلف على ماض وهو صادق فال  :قال

  .(6()5)بدليل شرعية اليمني يف حق املدعى عليه (4)( /شيء عليه
أي أبن حلف على أمر أنه مل يفعله وكان قد فعله، أو أنه فعله ( (7)كان كاذاب وإنقال: )
 فيما رواه ابن عمر عدَّ اليمني الغموس من الكبائر ألن النيب أمث( ) ،(9)فعله (8)ومل يكن قد


 (12)ومسيت بذلك ألهنا تغمس من حلف هباوهذه اليمني هي اليمني الوموس( ، )(11()10)

  .(13)يف النار أي تغوصه فيها
وإن حلف على مستقبل فإن كان على أمر ) ،(14)لعموم اآليةوعليه الكفارة( قال: )

 = ــــــــــــــ
 .2/228اإلقناع للشربيين ، 1/481نكاح أو تزويج. انظر: املغين يف اإلنباء إ

يف و ، العتاق يف اللغة: مصدر عتق يعتق ِعتقا وَعتاقا وهو من قوهلم عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار واستقل ( 1)
 . 4/651، مغين احملتاج 233الشرع: عبارة عن إزالة الرق عن اآلدمي. انظر: املصباح املنري: 

 0/ أ من " أ "114هناية ل  ( 2)
 .2/572، فيض اإلله املالك 4/437، مغين احملتاج 10/486انظر: البيان ( 3)
 / أ من "ب". 16هناية ل  ( 4)
 . 638خترجيه ص: )) واليمني على من أنكر (( وسوف أييت قوله  يشري الشارح إىل  (5)
 .10/487، البيان 3/94املهذب  (  انظر:6)
 0)أمث ( زايدة "ب" (  يف7)
 ج".قد( ليست يف ")  (8)
 . 10/487، البيان 3/94املهذب  (  انظر:9)
هو عبد هللا بن عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رابح بن عبد هللا بن قرط ينتهي نسبه بعدي بن كعب  ( 10)

القرشي العدوي، أبو عبد الرمحن، ولد سنة ثالث من املبعث النبوي، أسلم مع أبيه وهاجر وهو ابن عشر سنني شهد 
 .4/181، اإلصابة 3/336أسد الغابة  :انظر ( هـ.74) :هد كلها مع النيب إال غزوة بدر وأحد تويف سنةاملشا

( من 6298احلديث رقم ) والنذور،يف ابب اليمني الغموس، :اإلميانكتاب  ( يف6/2457أخرجه البخاري ) ( 11)
  0محه هللاوليس كما قال الشارح ر  ،حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما

 هبا( ليست يف "ب" و "ج".(  )12)
 . 1/547، املغين يف اإلنباء 2/321النهاية يف غريب احلديث  (  انظر:13)
     :( يشري هنا إىل قوله تعاىل14)

   
    = 
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  :؛ لقوله تعاىل(1)وهو األظهرفقد قيل: إن األوىل أن ل حينث( ) ،أي كدخول الدارمباح( 
    

 (2) ،)لقوله تعاىل: )وقيل: األوىل أن حينث   
   

   (3). 
 أو ترك مستحب(، )(5()4)أي كااللتفات يف الصالةوإن حلف على فعل مكروه( ) قال:

قال  النيب  يف سننه أن (7)داود ملا روى أبوفاألوىل أن حينث( ) ،(6)أي كرتك صالة النفل
، مث كفر عن ميينكف غريها خريا منها (9))إذا حلفت على ميني فرأيت :(8)د الرمحن بن مسرةلعب

 = ــــــــــــــ
  

    
    

    
    

   
   

   
   

    
  ( من سورة املائدة.89اآلية ) 

 . 11/21روضة الطالبني  :أبنه األصح. انظر -هللا رمحه- وقد عرب عنه النووي ( 1)
 سورة النحل. ( من91من اآلية ) ( 2)
 ( من سورة املائدة. 87من اآلية ) ( 3)
، 208 :املصباح املنري :أقوال وأفعال مفتتحة ابلتكبري خمتتمة ابلتسليم. انظر :يف الشرعو الدعاء.  :الصالة يف اللغة ( 4)

 .39 :حتفة الطالب
 .4/453، حاشية الشرقاوي 8/180، هناية احملتاج 2/345فتح الوهاب  (  انظر:5)
 .8/180، هناية احملتاج 10/489البيان انظر:  (6)
( هـ، حمدث 202) :هو سليمان بن األشعث بن شداد بن عمرو بن عامر األزدي السجستاين، أبو داود، ولد سنة ( 7)

سري أعالم  :انظر( هـ. 275) :البصرة وصاحب السنن،كان إمامًا يف احلديث وفنونه ومن كبار الفقهاء تويف سنة
 . 85-2/83، هتذيب التهذيب 221-13/203النبالء 

هو عبد الرمحن بن مسرة بن حبيب بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي ويكىن أاب سعيد أسلم يوم الفتح وصحب  ( 8)
أسد  ،2/378االستيعاب  :انظر( هـ. 50) :النيب وكان امسه عبد الكعبة فسماه النيب عبد الرمحن تويف ابلبصرة سنة

 .3/450الغابة 
 0" أ " )ورأيت ( (  يف9)
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  .(1)(آت الذي هو خري
 .(3)(2)()ال حتلفوا إال ابهلل :لقوله  (ويكره أن حيلف بوري هللا تعاىل) :قال

حممول على ما إذا اعتقد فيه من التعظيم ما  (4)()من حلف بغري هللا فقد كفر:  وأما قوله 
 فمحمول على أنه جرى من غري (6)()أفلح وأبيه إن صدق ، وأما قوله عليه السالم(5)يعتقده يف هللا

على  (1)، وأما قسم هللا تعاىل مبصنوعاته فإمنا كان لداللتها/(7)قصد اليمني فيلحق بلغو اليمني

 ــــــــــــــ
 .(3278والنذور، يف ابب الرجل يكفر قبل أن حينث، احلديث رقم ) اإلميان ( يف كتاب:3/585أخرجه أبو داود ) ( 1)

وهو يف الصحيحني من حديث عبد الرمحن بن مسرة رضي هللا عنه بلفظ: )إذا حلفت على ميني فرأيت غريها خرياً منها فكفر عن 
(، ومسلم 6248( يف كتاب: اإلميان والنذور، احلديث رقم )2444-6/2443أخرجه البخاري )  ميينك وأت الذي هو خري(

( يف كتاب: اإلميان، يف ابب: ندب من حلف ميينًا فرأى غريها خريًا منها أن أييت الذي هو خري ويكفر 3/1273-1274)
 (.1652عن ميينه، احلديث رقم )

 كتاب: اإلميان والنذور، يف ابب: يف كراهية احللف ابآلابء واللفظ له، احلديث رقم ( يف3/569أخرجه أبو داود يف )السنن( )  (2)
( يف كتاب: اإلميان والنذور، يف ابب: احللف ابألمهات، احلديث رقم 7/8(، والنسائي يف )السنن الكربى( )3248)
 يب هريرة رضي هللا عنه. ( يف كتاب: اإلميان، كلهم من حديث أ10/29(، والبيهقي يف) السنن الكربى( )3778)

 .وهو يف الصحيحني من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما بلفظ: )من كان حالفاً فال حيلف إال ابهلل(
( 31267(، ومسلم )3624( يف كتاب: فضائل الصحابة، يف ابب: أايم اجلاهلية، احلديث رقم )3/1394أخرجه البخاري )

 0(1646بغري هللا تعاىل، احلديث رقم ) يف كتاب: اإلميان، يف ابب: النهي عن احللف
 ( ما يلي:444قال الشيخ سليمان بن عبد هللا يف كتابه )تيسري العزيز احلميد()(  3)

أمجع العلماء على أن اليمني ال تكون إال ابهلل، أو بصفاته، وأمجعوا على املنع من احللف بغريه. قال ابن عبد الرب: ال جيوز احللف 
. انتهى. وال اعتبار مبن قال من املتأخرين: إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه، فإن هذا قول ابطل. وكيف يقال بغري هللا ابإلمجاع

 ذلك ملا أطلق عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه كفر أو شرك، بل ذلك حمرم .
هذا يدل على أن احللف بغري هللا أكرب من وهلذا اختار ابن مسعود رضي هللا عنه أن حيلف ابهلل كاذابً، وال حيلف بغريه صادقاً. ف

 الكذب. مع أن الكذب من احملرمات يف مجيع امللل فدل ذلك أن احللف بغري هللا من أكرب احملرمات .
( يف كتاب: 94-4/93(، والرتمذي يف )السنن( )6072( واللفظ له، احلديث رقم )10/249أخرجه أمحد يف )املسند( )  (4)

( يف كتاب 1/169اء يف كراهية احللف بغري هللا، وقال: هذا حديث حسن، واحلاكم يف )املستدرك( )ما ج النذور، يف ابب:
( وقال:هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، والبيهقي يف 49اإلميان، يف ابب من حلف بغري هللا فقد كفر، احلديث رقم )

(، كلهم من 1535غري هللا عز وجل، احلديث رقم )( يف كتاب: اإلميان، يف ابب: كراهية احللف ب10/29)السنن الكربى()
 حديث ابن عمر رضي هللا عنهما. 

 .19/230، تكملة اجملموع 9/9، أسىن املطالب 11/6(  انظر: روضة الطالبني 5)
( من حديث 11( يف كتاب: اإلميان، يف ابب: الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم، احلديث رقم )1/41أخرجه مسلم ) ( 6)

  0ة بن عبيد هللا رضي هللا عنه طلح
 .236-12/235، فتح العزيز 10/494، البيان 15/262احلاوي الكبري  :(  انظر7)
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  .(2)قدرته
  .(4)اإلله مضمر فيه (3)وقيل: /

أما يف مل تنعقد ميينه(  )كالنيب والكعبة ،(6)أي بغري هللا تعاىل( (5)) فإن حلف بوريه:قال
  .(8)بالقياس عليها، وأما يف غريها ف(7)الكعبة فباإلمجاع

، أو بريء من اإلسالم، مل (10)، أو نصراين(9)وإن قال: إن فعلت كذا فأان يهودي) قال:
 ،(11)()من حلف أنه بريء من اإلسالم فإن كان كاذاب فهو كما قال :لقوله ميينه(  تنعقد

ومل يذكر الكفارة، وألنه  ،(12)()وإن كان صادقا فلن يرجع إىل اإلسالم ساملا :ويف رواية فقد قال
 = ــــــــــــــ
 / ب من "ب". 16هناية ل  ( 1)
 .10/494، البيان 8/101التهذيب  :(  انظر2)
 0/ ب من " أ " 114هناية ل  ( 3)
 .4/451، حاشية الشرقاوي 4/456ة احلبيب ، حتف9/8، حاشية الرملي الكبري 8/101التهذيب  :(  انظر4)
 0"ج" )بغري هللا ( (  يف5)
 0أي بغري هللا تعاىل( ليست يف "ب" و"ج" )  (6)
 .13/472، املغين 11/6، روضة الطالبني 1/412، املعونة 2/443حتفة الفقهاء  (  انظر:7)
 املصادر السابقة. (  انظر8)
السامرية والصدوقية والعنانية والرابنية  :وكتاهبم التوراة، وهم مخس فرق -عليه السالم -هم أمة موسى :اليهود  (9)

 .1/117الفصل يف امللل واألهواء والنحل  :والعيسوية. انظر
عليه -ا بعد موسى وهو املبعوث حق -عليه السالم -هم أمة املسيح عيسى ابن مرمي رسول هللا وكلمته :النصارى  (10)

، وكانت له آايت ظاهرة، وبينات زاهرة، وكتابه هو اإلجنيل، بدل وحرف بعده، مث املبشر به يف التوراة -السالم
 . 1/262، امللل والنحل 1/64الفصل يف امللل واألهواء والنحل  :انقسمت النصارى إىل فرق عديدة. انظر

( يف  3/574( )(، واللفظ له، وأبو داود يف )السنن23006(، احلديث رقم )38/114( )أخرجه أمحد يف )املسند ( 11)
(، وابن ماجة يف 3258، احلديث رقم )اإلسالمما جاء يف احللف ابلرباءة ومبلة غري  :والنذور، يف ابب اإلميان كتاب:
(، والنسائي 2100، احلديث رقم )اإلسالممن حلف مبلة غري  :الكفارات، يف ابب :(، يف كتاب1/679( ))السنن

(،  3781، احلديث رقم )اإلسالماحللف ابلرباءة من  :ذور، يف اببوالن اإلميان ( يف كتاب:7/10( )يف )السنن
هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، والبيهقي يف  :( وقال5/424( )واحلاكم يف )املستدرك

 أو اإلسالممن حلف بغري هللا مث حنث أو حلف ابلرباءة من  :، يف ابباإلميان ( يف كتاب:10/30( ))السنن الكربى
إرواء  :. انظر-هللا رمحه- األلباين خ، واحلديث صححه الشيأو ابألمانة، كلهم من حديث بريدة  اإلسالممبلة غري 
 .8/201الغليل 

 عند أمحد وغريه ممن ذكران احلديث برواية واحدة وليس بروايتني كما ذكر الشارح. ( 12)
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  .(1)ميني مبحدث فأشبه اليمني ابملخلوقات
فهو  :اخللل احلاصل، وقوله (2)يجرب؛ ل( ويقول ل إله إل هللا ويستوفر هللا تعاىل،) قال:

: لن يرجع إىل اإلسالم ساملا أي (4)، وقوله(3)أنه يصري كافرا كما قال ذكره يف معرض تعظيم ذلك ال
  .(7)القول هبذا (6()5)أنه يكون حانثا

وقيل: أراد به إن كان كاذاب يف االعتقاد فقد ]قال لغوا، وإن كان صادقا يف االعتقاد 
  .(9)كفر  (8)فقد[

وهللا، والرمحن،  :حلف ابسم هللا تعاىل ل يسمى به غريه كقوله (10)فإن) قال:
، وعالم الويوب، وخالق اخللق، والواحد الذي ليس كمثله (12)واملهيمن، (11)والقدوس
  ]ومقلب القلوب، ورب، واإلله، (13)أي كقوله ابري النسمةوما أشبهه(  شيء،
 هذه األمساء ال يسمى هبا غريه،  (16)ألن[ميينه(  (15)ت)انعقد (14)العاملني

 ــــــــــــــ
 .10/495، البيان 3/95املهذب  :(  انظر1)
 0( "ج" )جلرب (  يف2)
 .11/546فتح الباري  :(  انظر3)
 0"ب" )ولقوله ( (  يف4)
 0"ب" )خائباً( ويف "ج" )خائناً ( (  يف5)
 .59ص سوف أييت تعريف املؤلف للحنث ( 6)
 .10/9شرح السنة  :(  انظر7)
  0ما بني املعقوفني سقط من "ب" ( 8)
 . 9/60عون املعبود :(  انظر9)
  0"ب" و "ج" )وإن ( (  يف10)
 .2/810الصحاح :من القدس وهو الطهارة. انظر :القدوس  (11)
 . 304 :حترير ألفاظ التنبيه :أي الرقيب احلافظ. انظر :املهيمن ( 12)
 .3/96النظم املستعذب  :أي خالق اإلنسان. انظر :ابري النسمة( 13)
 .11/10، روضة الطالبني 8/98التهذيب  ( 14)
 0)انعقد (و "ب" " أ  " (  يف15)
 0ني املعقوفني سقط من "ب" ما ب ( 16)
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 نوى غري هللا  (3)، فلو(2)إليه نوى أو أطلق (1)فانصرفت
  .(6)فيه وجهان (5)هل ي َديَّن (4)تعاىل

 وإن حلف ابسم له يسمى به غريه مع التقييد؛ كالرب، والرحيم، والقاهر،) قال:
أي نوى اليمني أو أطلق؛ ألن إطالق اللفظ يدل ( (8)ومل ينو به غريه انعقدت ميينه، (7)قادروال
  .(9)عليه

  .وليس بشيء (12)،/ (11)تنعقد ميينه (10)وقيل: إن مل تكن له نية ال
 ألنه قد تستعمل يف نوى به غريه مل تنعقد ميينه(  (13))وإن / :قال

 إقليمه، وقادر على ضرب أهل (14)يم القوم، وقاهرغريه مع التقييد فيقال: رب الدابة، ورح
 . (16)اخلالق، واجلبار، والباري ، وهكذا احلكم يف(15)عبده، وإذا احتمل عملت فيه النية

وإن حلف مبا يشرتك فيه هو وغريه كاحلي، واملوجود، والوين، والسميع، والبصري ) قال:

 ــــــــــــــ
 0"ب" )انصرفت ( (  يف1)
 .2/573، فيض اإلله املالك 4/432، مغين احملتاج 540 :، كفاية األخيار3/96املهذب  ( 2)
 0"ب" )ولو ( (  يف3)
  0)تعاىل( ليست يف " ب"  ( 4)
 .125املصباح املنري / :وكل إىل دينه. انظريأي  :ي َديَّن  (5)
 .11/10، روضة الطالبني 12/241فتح العزيز  :ال يديَّن. انظر أنه :أصحهما ( 6)
 0والقاهر ( " )والقادرأ  " (  يف7)
 0ميينه( ليست يف "ج" )  (8)
 .2/574، فيض اإلله املالك 8/176، هناية احملتاج 8/98التهذيب  :(  انظر9)
 0"ج" )مل ( (  يف10)
 .11/11، روضة الطالبني 12/241فتح العزيز  :انظر والصحيح هو األول. ،7/248حلية العلماء  :(  انظر11)
 0/ أ من "ب" 17هناية ل  ( 12)
  0/ أ من " أ "115هناية ل  ( 13)
  0"ج" زايدة )على(  (  يف14)
 .10/80، الغرر البهية 1770-4/1769، عجالة احملتاج 3/96املهذب  :(  انظر15)
 . 2/587للشربيين ، اإلقناع 12/241، فتح العزيز 8/98التهذيب  :(  انظر16)
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غريه  (1)تعمل يف حقه تعاىل وحقألهنا تسمل تنعقد ميينه إل أن ينوي به هللا عز وجل( 
  .(2)استعماال واحدا، فأشبه كناايت الطالق

ال يكون  :-رمحهم هللا- (6)، والغزايل(5)، وابن الصباغ(4)، واحملاملي(3)قال الشيخ أبو حامد
اليمني أو مل ينو؛ ألن اليمني إمنا تنعقد إذا حلف ابسم معظم له حرمة، وهذه ميينا سواء نوى 

 .(7)األمساء ال حرمة هلا الشرتاك اخلالق واملخلوق فيها على السواء
: سواء كان ابخلفض، أو (8)وقال يف املرشدوإن قال: هللا ألفعلن كذا مل يكن ميينا( ) قال:

 .(9)أمارة ظاهرة يف عدم اليمني ابلرفع، أو ابلنصب؛ ألن حذف حرف القسم
فتكون ميينا؛ ألنه حيتمله إذ العرب قد حتذف حرف اليمني(  (10)به )إل أن ينوي قال:

 ــــــــــــــ
 0"ب" و "ج" )ويف حق(  (  يف1)
 .8/176، هناية احملتاج 2/343، فتح الوهاب 10/498البيان :(  انظر2)
( هـ، شيخ املذهب الشافعي ببغداد، من 344) :هو أمحد بن حممد بن أمحد اإلسفرائيين، أبو حامد، ولد سنة ( 3)

 ( هـ.406) :يف مخسني جملدا وهو مفقود، تويف سنة)التعليقة يف شرح خمتصر املزين( ويقع  :مؤلفاته
 .347-1/345، طبقات ابن كثري 391-2/382طبقات السبكي  :انظر

)اللباب  :( هـ، من مؤلفاته368) :أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم البغدادي، أبو احلسن، ولد ببغداد سنة (  هو4)
، 379-2/375طبقات السبكي  :انظر ( هـ.415) :ببغداد سنة واملقنع( ومها مطبوعان )واجملموع( وهو مفقود، تويف

 . 151-1/150طبقات الفقهاء الشافعية 
هـ، كان ثقة فاضال، وكانت له 366: ، أبو طاهر، املعروف اببن الصباغ، ولد سنةهو حممد بن عبد الواحد بن حممد ( 5)

 . 92 :عقد املذهب، ال465-2/464طبقات السبكي  :انظرهـ. 448 حلقة للفتوى، تويف سنة
( هـ من مشاهري 450) :حممد بن حممد بن أمحد الطوسي، أبو حامد، املعروف ابلغزايل، ولد سنة هو حممد بن ( 6)

-248 :طبقات الشريازي :انظر ( هـ.505) :)البسيط، الوسيط، الوجيز( تويف سنة :املذهب الشافعي، من مصنفاته
 .186-6/185 :، البداية والنهاية249

، وانظر كذلك الوجيز 12/242، فتح العزيز 10/498البيان :انظر -ما هللارمحه- نقله عنهم العمراين والرافعي ( 7)
 ./11 روضة الطالبني، 12/242 فتح العزيز :انظر، وهذا القول هو األظهر. 2/225

ع يف سفرين، وقد فرغ من كتاب يف الفقه الشافعي، حملمد بن حممد بن عبد الرمحن اليمين، أبو حامد، يق  :املرشد ( 8)
، وهو 1/214، الطبقات البن قاضي شهبة 2/469طبقات السبكي  :( هـ. انظر443) :اجلزء األول منه سنة

 .خمطوط 
  .12/239 فتح العزيز :انظرومل ينسبه.  -هللا رمحه- الرافعينقله  ( 9)
 ليست يف "أ" و "ج".)به(  ( 10)
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  .(1)القسم
 ، (2)لالحتمال ميينا( )وإن قال: ابهلل ألفعلن كذا وأراد ابهلل أستعني ألفعلن كذا مل تكن

 ن ابلباء املعجمة من حتتإذا كا (4)أطلق كان ميينا؛ لذكر حرف القسم هذا (3)فإن
أنه  (7)واإليالء ثنتني من فوق فاملنصوص يف األميان،، فأما لو كان ابلتاء املعجمة اب(6()5)بواحدة

 .(8)ميني
 .(12)بيمني(11)أنه ليس / (10)يف القسامة (9)وروى املزين

إن كان يف األميان، واإليالء فهو ميني؛ ألنه  :صوبه وقالومنهم من  (13)فمنهم من غلطه
 :ومنهم من قال (15()14)يلزمه حق، وإن كان يف القسامة فليس بيمني؛ ألنه يستحق به املال

 ــــــــــــــ
 .3/97املهذب  :(  انظر1)
 .10/83، الغرر البهية 3/97هذب امل :(  انظر2)
 "ب" )وإن(.  (  يف3)
 0)هذا( ليست يف "ج"  ( 4)
 0"ب" زايدة )من حتت ( (  يف5)
 .9/10، أسىن املطالب 11/7، روضة الطالبني 3/97املهذب  :(  انظر6)
القبل مطلقا أو مدة  احللف على ترك وطء الزوجة يف :يف الشرعو  احللف تقول آىل يويل إيالء. :يف اللغة :اإليالء ( 7)

 .7/68، هناية احملتاج 18 :، املصباح املنري3/10هتذيب األمساء واللغات  :انظر تزيد على أربعة أشهر.
 .7/108( األم 8)
( هـ، صاحب اإلمام الشافعي، 175) :هو إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو املزين، أبو إبراهيم، ولد مبصر سنة ( 9)

 :طبقات الشريازي :( هـ. انظر264) :)املختصر، اجلامع الكبري( تويف سنة :جمتهدا، من مؤلفاتهكان زاهدا عاملا 
 .1/322، طبقات السبكي 109

أميان مكررة يف دعوى  :يف الشرعو  مصدر أقسم يقسم إقساما وقسامة وهي احللف يف الدم. :يف اللغة :القسامة ( 10)
  .470 :األخيار ، كفاية12/104لسان العرب  :قتل معصوم. انظر

 0/ ب من "ب" 17هناية ل  ( 11)
 .381 :خمتصر املزين ( 12)
 .4/262الوسيط  :انظر -هللا رمحه- كالغزايل  ( 13)
 0"ب" )اليمني ( (  يف14)
 .10/503، البيان 3/97املهذب  :(  انظر15)
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  .(2)قوالن( 1)فيهما /
وعظمة هللا، وجالل  :وإن حلف بصفة من صفات الذات ل حتتمل غريه، وهيقال: )

 (4)وكذلكوعزة هللا، وكربايء هللا، وبقاء هللا، وكالم هللا، والقرآن، انعقدت ميينه(  ،(3)هللا
؛ ألن هذه الصفات مل يزل موصوفا هبا، وال جيوز وصفه بضدها (5)ومشيئة هللا وإرادة هللا :قوله

 .(6)فصارت كاليمني أبمسائه
  .(7)يه وجهانإن نوى غري اليمني د يِّن، وهل يقبل ظاهرا ف :وقال اخلراسانيون

وعلم هللا، وقدرة هللا، وحق هللا، ونوى  :وإن كان يستعمل يف خملوق، وهو قوله) قال:
 .(8)لالحتمالابلعلم املعلوم، وابلقدرة املقدور، وابحلق العبادات مل تنعقد ميينه( 

 مل يزل يوصف هبا، وال جيوز وصفه (9)ألن هللا تعاىل)وإن مل ينو شيئا انعقدت ميينه(  :قال
  .(10)بضدها
أي لعمر هللا فهو ميني إل أن ينوي به غري اليمني على ظاهر املذهب(  :وإن قال) قال:

، (1)، وقيل: حياته(12)هللا ، أما إذا نوى اليمني؛ فألن معناه بقاء(11)سواء نوى اليمني، أو أطلق

 ــــــــــــــ
 / ب من " أ ". 115هناية ل  ( 1)
 . 12/238، فتح العزيز 8/99التهذيب  :(  انظر2)

 :ص مما سبق أن يف املسألة ثالث طرقيتلخ
 طريقة القولني. :طريقة التصويب، الثالثة :طريقة التغليط، الثانية :األوىل

 .11/8، روضة الطالبني 12/238فتح العزيز  :هي األوىل. انظر :وأظهر الطرق
 .305-304 :ظ التنبيهحترير ألفا :أي عظمة هللا تعاىل وكربايؤه واستحقاقه صفات املدح. انظر :جالل هللا ( 3)
  0"ج" )وكذا ( (  يف4)
  .8/177، هناية احملتاج 467 :، غاية البيان2/587اإلقناع للشربيين  :(  انظر5)
  .2/574، فيض اإلله املالك 4/432، مغين احملتاج 10/498البيان  :(  انظر6)
 .11/12، روضة الطالبني 12/243فتح العزيز  :املذهب. انظر :والطريق األول هو ،4/261الوسيط  :(  انظر7)
 .9/14، أسىن املطالب 4/412كنز الراغبني 11/12روضة الطالبني  :(  انظر8)
 0"ج" )ألنه تعاىل ( (  يف9)
 .4/291، حتفة احملتاج 3/97املهذب  :(  انظر10)
 .12/247، فتح العزيز 8/100التهذيب  :(  انظر11)
 .10/277لسان العرب :(  انظر12)
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 إذا أطلق؛  (3)وأما .(2)وقيل: علمه، والكل صفات الذات
   :؛ بدليل قوله تعاىل(4)شرعفألنه قد ثبت له عرف ال
   
  (5) (7)بدليل قول قائلهم (6)وعرف االستعمال:- 

 (9)/(8)لعمر أبيك إال الَفْرَقَدان   وكل أخ مفارقه أخوه   
فال يكون  (11)ينوي به حقوق هللا تعاىل أي مثل أن (10)إال أن ينوي به غري اليمني :وقوله

 .(12)ميينا؛ ألن حقوقه حمدثة
 ؛ ألنه ليس بيمني(13) ، وهو املنصوص) وقيل: ليس بيمني إل أن ينوي به اليمني (

 .(17)جمرى ما أقسم به وال يقسم به خلقه (16)فمجراة (15)، وأما اآلية(14)عرفا
أي سواء نوى اليمني أو  انعقدت ميينه( ابهلل (1)، أو أقسم(18)أقسمت ابهلل :وإن قالقال: ) 
 = ــــــــــــــ
 .255 :صباح املنريامل :(  انظر1)
 . 10/85، الغرر البهية 12/246، فتح العزيز 10/505البيان  :(  انظر2)
  0"ب" )فأما ( (  يف3)
 .8/100، التهذيب 3/98، املهذب 15/274احلاوي الكبري  :(  انظر4)
 ( من سورة احلجر.72اآلية ) ( 5)
 .12/248، فتح العزيز 10/505البيان  :(  انظر6)
 .178 :عمرو بن معديكرب وهو يف ديوانهالبيت ل ( 7)
 .2/452الصحاح  :جنمان قريبان من القطب. انظر :الفرقدان ( 8)
 0/ أ من "ب" 18هناية ل  ( 9)
 "ج" زايدة )وهو املنصوص(. (  يف10)
 0"ب" )حقوقه تعاىل ( (  يف11)
 .10/505البيان  :(  انظر12)
 .7/108األم  ( 13)
 .12/247، فتح العزيز 15/274احلاوي الكبري  :(  انظر14)
    : وهي قوله تعاىل ( 15)

   ( من سورة احلجر.72اآلية ) 
 0"ج" )فمجراها ( (  يف16)
 .19/255تكملة اجملموع  15/274احلاوي الكبري  :(  انظر17)
 0ساقطة من "ج"  ( 18)
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له عرف  (5)، وليس بشيء؛ ألنه ثبت(4)إذا أطلق مل يكن ميينا :وقال اخلراسانيون (3()2)/.أطلق
   تعاىل: ، قال هللا(7()6)الشرع

    (8) 
  تعاىل: (9)وقال
    (10) وعرف ،

 .(11)العادة؛ فإن الناس حيلفون به كثريا
أردت ابألول اخلرب عن ماض، وابلثاين اخلرب عن مستقبل قبل فيما بينه  :قال (12)إنو ) 

  .(15()14)لالحتمال ((13)عز وجلوبني هللا 
اللهم إال أن  (17)الظاهر (16)ألنه خالفل يصدق(  :)وهل يصدق يف احلكم ؟ قيل قال:

 = ــــــــــــــ
 0(  يف "ج" )أقسمت (1)
  0/ أ من " أ " 116اية ل هن ( 2)
  .2/575، فيض اإلله املالك 467، غاية البيان: 191، منهاج الطالبني: 8/100التهذيب  :(  انظر3)
، روضة الطالبني 12/248األصح يف حالة اإلطالق: أنه ال يكون ميينا. انظر: فتح العزيز ، و 4/261الوسيط  :(  انظر4)

11/16. 
 0(  يف "ج" )قد ثبت( 5)
 0يف "ج" )الشارع (  (6)
 . 10/507، البيان 8/100التهذيب  :(  انظر7)
 ( من سورة األنعام.109من اآلية ) ( 8)
 0(  يف " أ " )وقوله (9)
 ( من سورة املائدة.106من اآلية ) ( 10)
 .2/575، فيض اإلله املالك 4/435، مغين احملتاج 4/261الوسيط  :(  انظر11)
  0إن (ف) و "ج" "أ  (  يف "12)
 0( تعاىل) و "ج" "أ  (  يف "13)
 0لالحتمال( ليست يف " ج" )  (14)
 .2/344، فتح الوهاب 4/1770، عجالة احملتاج 3/99املهذب  :(  انظر15)
 0"ج" )خبالف ( (  يف16)
 .12/245، فتح العزيز 3/99املهذب  :(  انظر17)
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ألنه )وقيل:إن كان يف اإليالء ل يصدق( أقسمت،  (1)القسم منه فيقبل منه قولهيعلم تقدم 
حق  (4)ألن) وإن كان يف غريه صدق( ،(3)فلم يقبل فيه خالف الظاهر (2)تعلق به حق الزوجة

 فيه قولن،  :وقيل) (5)هللا تعاىل مبين على املساحمة واللفظ حمتمل
 يصدق(  :والثاين) (6)ألنه خالف الظاهرل يصدق(  :أحدمها

  .(7)لالحتمال
ألنه هو ميني إل أن ينوي ابلشهادة غري القسم(  :أشهد ابهلل فقد قيل :وإن قال) قال:

 .(9()8)ثبت له عرف الشرع يف اللعان
، وأما يف (11)لرتدد اللفظ (10)وهو املنصوصليس بيمني إل أن ينوي به القسم(  :) وقيل

  .(15)استعمل للشهادة (14)لليمني (13)ستعملفكما ي (12)الشرع

 ــــــــــــــ
 0"ب" )يف قوله ( (  يف1)
  0"ب" )الزوجية ( (  يف2)
 .11/14، روضة الطالبني 10/508، البيان 15/271وي الكبري احلا :(  انظر3)
 0" أ " )وألن ( (  يف4)
  .19/257، تكملة اجملموع 8/100، التهذيب 15/271احلاوي الكبري  :(  انظر5)
 .4/435، مغين احملتاج 12/245فتح العزيز  :(  انظر6)
 .4/1770، عجالة احملتاج 11/14روضة الطالبني  :(  انظر7)

، روضة الطالبني 12/245فتح العزيز  :أنه يصدق. انظر :أنه على قولني، وأصح القولني :ملسألة ثالث طرق، أشهرهايف ا
11/14 . 

 بعاد، ويكون بني اثنني فصاعدا، وهو املباهلة.مشتق من اللعن وهو الطرد واإل :اللعان يف اللغة ( 8)
لسان العرب  : قذف من لطخ فراشه وأحلق به العار. انظرعبارة عن كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إىل :يف الشرعو 

 . 420 :، كفاية األخيار13/209
 .9/15، أسىن املطالب 12/246، فتح العزيز 8/100التهذيب  :(  انظر9)
 .7/108األم  ( 10)
 .11/14، روضة الطالبني 3/99املهذب  :(  انظر11)
 0"ب" )وأما الشرع ( (  يف12)
 0عمل ("ب" و "ج" )است (  يف13)
 0"ب" )يف اليمني ( (  يف14)
 .12/245، فتح العزيز 3/99املهذب  :(  انظر15)
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 (3)./(2)شهدت ابهلل (1):وهكذا احلكم فيما لو قال
اليمني(  إل أن ينوي به، )(4)النتفاء النية والعرفوإن قال: أعزم ابهلل مل يكن ميينا( ) قال:

علن  ألف (6)ميينا؛ لالحتمال أبن يقول أعزم مث يبتدئ اليمني بقوله ابهلل (5)فعند ذلك يكون
 .(8()7)كذا

عليَّ عهد هللا، وميثاقه، وذمته، وأمانته، وكفالته ألفعلن كذا فليس بيمني(  :وإن قالقال: )
 .(10)من غري نية (9)ألن ظاهر اللفظ ينصرف إىل ما وجب له من العبادات، فال يصري ميينا

 (13)دانينوي ابلعهد استحقاقه ملا تعب(12)وذلك أبن (11)/إل أن ينوي به اليمني (قال: )
  .(14)به

 .وليس بشيء، (15)وقيل: هو ميني عند اإلطالق
، وغريمها من الفروض، وميثاقه الكتاب (16)قيل: عهد هللا وصيته لعباده ابلصالة، والصوم

 ــــــــــــــ
 0( :"ج" )وكذا لو قال (  يف1)
 . 2/373، فتح اجلواد 12/245، فتح العزيز 10/509البيان  :(  انظر2)
 0/ ب من "ب" 18هناية ل  ( 3)
 .3/99املهذب  :(  انظر4)
 " أ " )تكون(. (  يف5)
 ليست يف " ج ".)ابهلل(  ( 6)
 )كذا( ليست يف "ج". ( 7)
 .12/246، فتح العزيز 10/509البيان  :(  انظر8)
  0"ج" بدون )مييناً ( (  يف9)
 . 10/501، البيان 280-15/279، احلاوي الكبري 382 :خمتصر املزين :(  انظر10)
 / ب من " أ ".  116هناية ل  ( 11)
 0"ج" )أن ( (  يف12)
 0( "ج" )تعبدانه (  يف13)
 .11/16، روضة الطالبني 8/101، التهذيب 3/97املهذب  :(  انظر14)
  أنه ال يكون ميينا :واألصح يف حالة اإلطالق ،10/501، البيان 8/101، التهذيب 7/251حلية العلماء  :(  انظر15)

  .11/16، روضة الطالبني 12/248فتح العزيز  :انظر .-هللا رمحه- كما أشار الشارح
إمساك خمصوص من شخص  :يف الشرعو  من صام يصوم صوما وصياما، وهو مطلق اإلمساك. : اللغةالصيام يف  (16)

 . 197 :، كفاية األخيار211 :املصباح املنري :خمصوص يف وقت خمصوص بشرائط. انظر
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املالئكة عليهم، وذمته يعين التزام الفروض يف ذممهم، وأمانته هي الفروض فإهنا  (1)الذي تكتب
  .(2)معباد، وكفالته يعين تقبلهم هذه األمانة بنفوسهأمانة له عند ال

ألنه  ((3)وإن قال: أسأل  ابهلل، أو أقسمت علي  ابهلل لتفعلن كذا، فليس بيمني) قال:
فعند ذلك يكون اليمني(  إل أن ينوي به) ،(5()4)حيتمل الشفاعة، ومل يثبت له عرف الشرع

  .(7)نظرا إىل قوله ابهلل (6)ميينا؛ ألنه حيتمله
فقال: آخر مييين يف ميين ، أو يلزمين مثل ما يلزم   وإن حلف رجل ابهلل تعاىلقال: )
؛ ]ألن اليمني ال تصح إال بلفظ (9)( ألن اليمني ال تنعقد ابلكناية مع النيةشيء (8)مل يلزمه

العتاق ونوى لزمه ما (11)وإن كان ذل  يف الطالق، و، )(10)مفخم معظم، وهذا ليس كذلك
 (15)./(14()13)[ ( ألن اليمني فيهما تنعقد ابلكناية مع النيةالفاحل (12)لزم

ال يتعلق به حكم يف املسائل الثالث؛ ألن لفظ التعليق وجد يف  :(17)يف التتمة(16)قال
 ــــــــــــــ
 0"ب" و "ج" )تكتبه ( (  يف1)
 . 10/501، البيان 280-15/279احلاوي الكبري  :(  انظر2)
 0)إال أن ينوي به اليمني ("ب" زايدة  (  يف3)
 )الشرع( ليست يف " أ " و " ج ". ( 4)
 .2/588، اإلقناع للشربيين 4/413، كنز الراغبني 15/279احلاوي الكبري  :(  انظر5)
  0"ج" )حيتمل ( (  يف6)
 .4/486، إعانة الطالبني 4/292، حتفة احملتاج 10/511البيان  :(  انظر7)
 0ه (" أ " و" ب " )تلزم (  يف8)
 .10/516البيان  :(  انظر9)
 .12/242، فتح العزيز 3/97املهذب  :(  انظر10)
 0و (و "ج" )أ" أ" (  يف11)
 0لزم (ي) و "ج" "أ" (  يف12)
 0ما بني املعقوفني سقط من "ج"  ( 13)
 .19/265، تكملة اجملموع للمطيعي 10/517البيان  :(  انظر14)
 0/ أ من "ب" 19هناية ل  ( 15)
  0و "ج" )وقال ( "ب" (  يف16)
على كتاب  قوهو تعليكتاب يف املذهب الشافعي، لعبد الرمحن بن مأمون النيسابوري، املعروف ابملتويل، التتمة:   ( 17)

، والكتاب ما اإلابنة لشيخه الفوراين، والكتاب مل يكمله املؤلف بل وصل فيه إىل كتاب احلدود ومات، فكملها مجاعة
= 
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  .وذلك الغري عرب عن نفسه ال عنه، فال ميكن جعله كناية عنه (1)غريه
قد  (2)الن فكان ذلك الرجلالمرأته أشركتك مع امرأة ف :وعلى هذا لو قال :وقال أيضا

 بتلك الصفة مل يكن له حكم، نعم لو  (3)علق الطالق وأراد املشاركة يف التعليق للطالق
 

الطالق  (4)أراد املشاركة يف الطالق مبعىن إن وقع على امرأة فالن الطالق فأنت شريكتها يف
 .(5)صح، وصار معلقا طالقها بطالق تلك املرأة

الطالق،  (9)مل يلزمه شيء إل أن ينوي (8)أميان البيعة لزمة يل (7)/ :قال (6)وإن) :قال
مع النية فيلزمه خبالف ما لو  ألن اليمني يف الطالق، والعتاق تنعقد ابلكنايةوالعتاق فيلزمه( 
  .(10)نوى اليمني ابهلل

 (12()11)فأضاف إليها احلجاج ابملصافحة على عهد رسول هللا  علم أن البيعة كانتاو 
  .(3)، والصدقة(2)، واحلج(1)، والطالق، والعتاق(14)تعاىل (13)اسم هللا

 = ــــــــــــــ
 .3/123، طبقات السبكي 1/147سنوي طبقات األ :. انظرزال خمطوطا

  0"ب" و "ج" )من غريه ( (  يف1)
 "ب" )وكان الرجل(  (  يف2)
  0"ب" و "ج" )تعليق الطالق ( (  يف3)
 0"ب" )فيه ( (  يف4)
 .8/243 روضة الطالبني :انظرلكنه مل ينسبه له.  -هللا رمحه- نقل قول صاحب التتمة النووي ( 5)
  0"ب" )ولو ( (  يف6)
  0/ أ من " أ " 117 هناية ل  (7)
 0)يل( ليست يف "ج" ( 8)
  0"ج" )ينوي به ( (  يف9)
 .4/436، مغين احملتاج 12/253، فتح العزيز 10/502البيان  :(  انظر10)
 )احلجاج( ليست يف " ج ". ( 11)
أ ابلطائف، وكان واليا ( هـ، نش45) :هو احلجاج بن يوسف بن أيب عقيل بن مسعود الثقفي، أبو حممد، ولد سنة ( 12)

البداية والنهاية  :( هـ. انظر95) :لعبد امللك بن مروان على احلرمني مدة، مث واله على العراق عشرين سنة، تويف سنة
 . 364-1/363، هتذيب التهذيب 9/122-146

 )هللا( ليست يف " ج ". ( 13)
 "ج" )إليه(.  (  يف14)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

54 

مل يكن له حكم، وإن  ما كان على عهد رسول هللا  (5)إن كان مراده  :يف التتمة(4)قال
، وحجها، وصدقتها فكذلك؛ (6)أراد ما رتبه احلجاج فإن مل يذكر يف لفظه طالقها، وعتاقها

؛ وهلذا (8)أما االلتزام فال (7)ن الصريح مل يوجد، والكناية يتعلق هبا حكم فيما يتضمن إيقاعهاأل
إقرارا، وأما إن صرح بطالقها، وعتاقها  (11)ما يشبه اإلقرار (10)رمحه هللا (9)مل جيعل الشافعي

واحلج (12)ال يصح التزامه، ويف العتق / وحجها، وصدقتها، ففي الطالق ال حكم له؛ ألنه
 (15)اللجاج (14)يف احلج والصدقة حكمه حكم نذر (13)والصدقة يتعلق به احلكم إال أن

 . (16)والغضب
 = ــــــــــــــ
  0)والعتاق( ليست يف "ج" ( 1)
 . 96 :، فتح املعني76 :املصباح املنري :قصد الكعبة للنسك. انظر :يف الشرعو  القصد. : اللغةاحلج يف  (2)
 .4/412، حاشية القليويب 4/436، مغين احملتاج 12/253فتح العزيز  :(  انظر3)
  0"ب" )وقال ( (  يف4)
  0"ج" )إن كان من مراده ( (  يف5)
  0)وعتاقها( ليست يف "ب"  ( 6)
  0و "ج" )إيقاعاً ( "ب" (  يف7)
  0"ب" و "ج" )فأما يف االلتزام فال ( (  يف8)
( هـ، صاحب املذهب 150) :هو حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان القرشي املطليب، أبو عبد هللا، ولد سنة ( 9)

-10/5م النبالء سري أعال :( هـ. انظر204) :)األم، الرسالة، وغريمها( تويف سنة :، من مصنفاتهاإلسالموأحد أئمة 
 .500-3/497، هتذيب التهذيب 99

  0"ب" و "ج" )رضي هللا عنه ( (  يف10)
لسان العرب  :إخبار الشخص حبق عليه. انظر :يف الشرعو  اإلذعان للحق واالعرتاف به. :اإلقرار يف اللغة ( 11)

 . 148 :، فتح املعني12/65
 0/ ب من "ب" 19هناية ل  ( 12)
  0)أن( ليست يف " ج"  ( 13)
التزام قربة غري الزمة  :يف الشرعو  من نذر ينذر نذرا، من قولك نذرت على نفسي أي أوجبت. :يف اللغة :النذر  (14)

 .544، كفاية األخيار: 14/229لسان العرب  :أبصل الشرع. انظر
 بفتح الالم مصدر جلَّ يلج جلاجا وهو التمادي يف اخلصومة. :اللجاج ( 15)
إن كلمت  :نع الشخص نفسه من شيء مباح على وجه الغضب ابلتزام قربة مثل أن يقولهو أن مي :ونذر اللجاج  

 .8/147، التهذيب 194 :حترير ألفاظ التنبيه :فالان فلله علي حج. انظر
، واملذهب أنه إن صرح بطالقها تعلق به احلكم. 12/253، فتح العزيز 10/503املتويل يف البيان  قول (  انظر16)

= 
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فال  (1)( ألنه ليس بلفظ مفخم ومعظموإن قال: اليمني لزمة يل مل يلزمه شيء) :قال
  .(2)تنعقد به اليمني

( ألهنما يقعان ابلكناية مع النية، وهذا ونواه لزمه (3)الطالق، والعتاق لزم يل :وإن قال )
  .(4)اللفظ حمتمل فجعل كناية

الطالق، ولعل وجهه  (7)وعد ذلك من صريح ،(6)الطالق الزم يل صريح :(5)وقال الروايين
  .(9)استعماله إلرادة الطالق (8)كثرة

يف فتاويه: ليس بصريح وال كناية حىت ال يقع به الطالق، وإن نواه؛ ألن (10)فالوقال الق
  .(12)يتحقق (11)الطالق ال بد فيه من اإلضافة إىل املرأة ومل /

(؛ ألن احلالل علي حرام، ومل يكن له زوجة ول جارية مل يلزمه شيء :وإن قال) :قال
كفارة اليمني، واألصل عدم لزوم شيء آخر، وخيالف ما لو  التحرمي ليس بيمني، فال جتب به  

 = ــــــــــــــ
 .12/253ز انظر: فتح العزي

  0(  يف "ب" و "ج" )مفخم معظم (1)
 .436-4/435مغين احملتاج  :(  انظر2)
  0)يل( ليست يف " ج"   (3)
 .4/436، مغين احملتاج 10/502البيان  :(  انظر4)
( هـ، أحد رؤوس األئمة 415هو عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد الروايين، أبو احملاسن، ولد سنة: ) ( 5)

 ( هـ.502شافعية، من مصنفاته: )حبر املذهب، الكايف يف شرح املختصر، احللية، وغريها (، تويف سنة: )ال
-1/273، طبقات الفقهاء الشافعية البن قاضي شهبة 801-2/800انظر: طبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح 

274. 
 .8/527 فتح العزيز انظر:ينسبه له. ومل  -هللا رمحه-مل أقف عليه يف البحر، ونقل قوله الرافعي  ( 6)
  0(  يف "ب" و "ج" )يف صرائح( 7)
  0(  يف "ب" و "ج" )غلبة( 8)
 .8/527 فتح العزيز :(  انظر9)
( هـ، كان إمام 327هو عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا املروزي، أبو بكر، املعروف ايلقفال الصغري، ولد سنة: ) ( 10)

( هـ. انظر: 417، تويف سنة: )ى(ب الشافعي، له من املصنفات: )شرح التلخيص، الفتاو طريقة اخلرسانيني على املذه
 .77-76، العقد املذهب: 90-3/87طبقات السبكي 

 / ب من " أ ". 117هناية ل ( 11)
  مل أقف على من نقل قول القفال.( 12)
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، والطالق، والعتق إذا (2)ابلظهار (1)كانت له زوجة أو جارية؛ ألن للتحرمي  ثريا يف األبضاع
  .(3)نوى ذلك، فجاز أن يؤثر فيها يف حكم آخر

( ألن جارية فنوى عتقها وقع الطالق والعتقوإن كان له زوجة فنوى طالقها، أو ) :قال
 (6)( ملا بيناهوإن نوى الظهار صح الظهار يف الزوجة، )(5()4)اللفظ حمتمل، وقد اقرتنت به النية

،وهكذا احلكم لو (8)ألن الظهار ال يصح من السيد يف أمتهيف األمة(  (7)ول يصح ظهاره)
  .(9)نوى الطالق

ما لو نوى حترميها؛  (10)نوى الظهار يف األمة تكون منزلةوعندي أنه لو  :قال ابن الصباغ
نية التحرمي بوصف  (12)كظهر أمه يف التحرمي، وهذه(11)ألن معىن الظهار أن ينوي أهنا عليه/ 

 .(13)التأكيد
ملا روى ابن وإن نوى حترميها لزمه بنفس اللفظ لكل واحدة منهما كفارة ميني( ) :قال
 فلم جيدها، وكانت عند  (1)أتى منزل حفصة أن النيب   (14)عباس

 ــــــــــــــ
جلماع. انظر: املغين يف اإلنباء بضم الباء وسكون الضاء، قيل: هو الفرج، وقيل: هو ا ،األبضاع: مجع بضع ( 1)

 .281، حترير ألفاظ التنبيه: 1/487
 الظهار يف اللغة: مصدر ظاهر يظاهر مظاهرة وظهارا، وهو مشتق من الظهر وهو موضع الركوب. ( 2)
 . 413، كفاية األخيار: 9/203يف الشرع: هو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. انظر: لسان العرب و 
 .8/522، فتح العزيز 10/103البيان  :(  انظر3)
  0(  يف "ج" )قرينة النية( 4)
 .3/12املهذب  :(  انظر5)
 يشري إىل قوله: )ألن اللفظ حمتمل، وقد اقرتنت به النية(. ( 6)
  0(  يف "ب" و "ج" )ظهاراً (7)
 .8/522، فتح العزيز 10/99البيان  :(  انظر8)
 .3/374احملتاج ، مغين 8/29روضة الطالبني  :(  انظر9)
  0(  يف "ب" و "ج" )يكون مبنزلة (10)
 0/ أ من "ب" 20هناية ل  ( 11)
  0(  يف "ب" )وهذا( ويف "ج" )وهكذا (12)
 .12/522يف فتح العزيز  -رمحه هللا-نقله عنه الرافعي  ( 13)
 العباس، ولد قبل اهلجرة القرشي اهلامشي، يكىن أاب هو عبد هللا بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف  (14)

= 



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

57 

 اي رسول  :، فأتت حفصة فقالت(2)مارية القبطية أبيها فاستدعى جاريته
أسر إليك سرا  (5)أو (4) أرضيك النيب  :ن فقالوعلى فراشييف بييت ويف يومي  (3)هللا

  هي علي حرام، فأنزل هللا تعاىل:  :(6)فاكتميه
    

    
  (7) فأمر النيب  ،(8)اآلية  كل(

، وهذا (10)أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكني أو يكسوهم ( (9)سه حالال لهمن حرم على نف
 . (12()11)جيمع األمة والزوجة

 = ــــــــــــــ
االستيعاب  :( هـ. انظر68) :بثالث سنني، وهو حرب األمة وترمجان القرآن، كان عظيم الكرم واجلود، تويف سنة

 .521-3/519، أسد الغابة 3/66-71
، وهي أخت عبد هللا بن عمر ألبيه وأمه، كانت من  حفصة بنت عمر بن اخلطاب زوج النيبأم املؤمنني هي  ( 1)

- سنة ثالث من اهلجرة،توفيت  حتت خنيس بن حذافة السهمي، تزوجها النيب املهاجرات، وكانت قبل النيب 
  .583-7/581، اإلصابة 373-4/372االستيعاب  :( هـ. انظر41) :سنة -رضي هللا عنها

رضي هللا -مصر، توفيت  ، وأم ولده إبراهيم، أهداها له املقوقس صاحبهي مارية بنت مشعون، موالة رسول هللا  ( 2)
 . 7/253، أسد الغابة 4/465االستيعاب  :( هـ. انظر16) :سنة يف خالفة عمر  -عنها

  0اي رسول هللا( ليست يف "ب" و "ج" (  )3)
  0( أوصيك) و "ب " "أ  " (  يف4)
  0"ب" و "ج" )و أسر(  (  يف5)
  0)فاكتميه( ليست يف "ب"  ( 6)
 التحرمي. ( من سورة1من اآلية ) ( 7)
(، من حديث 11543رقم )بكتاب التفسري، يف سورة التحرمي،   (،10/307) أخرجه النسائي يف السنن الكربى ( 8)

(، من حديث عمر، والبيهقي يف 122رقم )ب(، كتاب الطالق، 42-4/41( )، والدارقطين يف )السننأنس 
ته أنت علي حرام ال يريد عتاقا، من حديث ابن ابب من قال ألم (، كتاب اخللع والطالق،7/353( ))السنن الكربى

 أخرجه النسائي بسند صحيح. :( بعد أن ذكر حديث أنس4/43عباس، وقال العظيم آابدي يف التعليق املغين )
  0)له( ليست يف "ب" و "ج"  ( 9)
يف   (،7/351) ((، والبيهقي يف )السنن الكربى11130(، احلديث رقم )11/86( )أخرجه الطرباين يف )الكبري ( 10)

 من قال المرأته أنت علي حرام. :كتاب اخللع والطالق، يف ابب
  0"ب" )الزوجة واألمة ( (  يف11)
 .7/82، أسىن املطالب 8/520، فتح العزيز 10/99البيان  :(  انظر12)
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ألنه ليس بصريح؛ ل يلزمه شيء(  (2)أحدمها: أنه :(1))وإن مل ينو شيئا ففيه قولن/ :قال
، (5()4)أنت خلية :اجلنس؛ كقوله صرحيا يف ذلك (3)ألن كل ما كان كناية يف جنس مل يكن

؛ حلديث ابن عباس (7)( ألن اللفظ صريح يف إجياب الكفارةيلزمه كفارة ميني (6)أنه :والثاين)
 .(9()8)رمحه هللا

 . (10)وقيل: إنه صريح يف األمة قوال واحدا؛ ألن النص ورد فيها
 ، فقد قيل: جيب عليه كفارة(11)كل ما أملك علي حرام وله نساء وإماء ومال  :ولو قال

  .(12)واحدة قوال واحدا
 (13)نمكفارة، والثاين:كفاراتن بناء على القولني فيما لو ظاهر :أحدمها :وقيل: فيه قوالن
 .(14)نسوة بكلمة واحدة

املتقدمون من أصحابنا هو   :حالل هللا علي حرام، قال :: إذا قال(15)وقال اخلراسانيون
 ــــــــــــــ
 0/ أ من " أ " 118هناية ل   (1)
 0)أنه( ليست يف "ب" و "ج"  ( 2)
  0"ب" و "ج" )ال يكون ( (  يف3)
 .291 :حترير ألفاظ التنبيه :أي خالية من الزوج وهو خال منها. انظر :خلية ( 4)
 .10/102البيان  :(  انظر5)
  0)أنه( ليست يف "ب" و "ج"  ( 6)
 .391 :، كفاية األخيار3/1348، عجالة احملتاج 8/29روضة الطالبني  :(  انظر7)
  0)رمحه هللا( ليست يف "ب" و "ج"  ( 8)
 تقدم قريبا. -  -ن عباسحديث اب ( 9)
هو  :أنه على القولني، وأظهر القولني :. وأصح الطريقني7/64، حلية العلماء 10/183احلاوي الكبري  :(  انظر10)

 .8/30، روضة الطالبني 8/522فتح العزيز  :الثاين. انظر
 0)ومال( ليست يف "ب"  ( 11)
 .3/374، مغين احملتاج 7/48حلية العلماء  :(  انظر12)
  0ن (ع) " أ " (  يف13)
 .8/523، فتح العزيز 10/104البيان  :(  انظر14)

أن فيه قولني، واألصح هو الطريق  :وجوب الكفارة قوال واحدا، والطريق الثاين :الطريق األول :ذكر يف املسألة طريقني
 .8/523فتح العزيز  :األول. انظر

  0)اخلراسانيون( ليست يف "ب"   (15)
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 . (1)املتأخرون هو صريح :كناية يف الطالق، وقال
كان احلالف حبيث لو مسع هذا اللفظ من غريه يفهم منه الصريح   (3)القفال: إن(2)/ وقال

 .(5)وهللا أعلم ،(4)فهو صريح يف حقه وإال فهو كناية

 ــــــــــــــ
 .266-3/265الوسيط  (  انظر:1)
  0/ ب من "ب" 20هناية ل  ( 2) 
  0"ب" )إذا(  (  يف3)
  .10/104البيان  :انظر -هللا رمحه- نقله عنه العمراين ( 4)
  0)وهللا أعلم( ليست يف "ج"  ( 5)
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 اب جامع األيمانب
أي بل  وهللا ل سكنت دارا وهو فيها وأمكنه اخلروج منها ومل خيرج( :إذا قال) :قال

إال أن يكون ممنوعا ابحلبس، والقيد،  (2)لسكىنلتحقق ا ((1)حنثبقي فيها ولو حلظة، )
  .(8)اخلروج (7)، أو ال يطيق(6)ال ميكنه (5()4)، أو كان زمنا(3)وشبهه

اببه  (9)إن نوى اإلقامة ألجل نقل القماش مل حينث، وإن وقف لغلق :وقال القفال
  .(12)على أصح الوجهنيأن يستنيب فيه مل حينث  (11)أمواله ومل يقدر على (10)وإحراز

نقض  (14)ههنا احلنث يف اللغة اإلمث، واحلرج، وتطلق أيضا مبعىن امليل، واملراد به (13)أصل
  .(16)عنها (15)اليمني، والرجوع

وإن ) (19)أي وإن بقي قماشه وأهلهمل حينث(  (18)بنية التحول (17)وإن خرج منها) :قال
 ــــــــــــــ
 "ج" )حينث(. (  يف1)
 .4/333، إخالص الناوي 4/1776، عجالة احملتاج 15/343احلاوي الكبري  :(  انظر2)
  0)أو شبهه(  ب"" (  يف3)
  0)زمناً( ليست يف "ب"  ( 4)
 . 155 :، املصباح املنري7/61لسان العرب  :هو ذو الزمانة، والزمانة مرض يدوم زمنا طويال. انظر :الزمن ( 5)
  0"ب" )مما ال يطيق( ويف "ج" )ال يقدر على ( (  يف6)
 0)أو ال يطيق( ليست يف "ج"  ( 7)
 .4/298، حتفة احملتاج 12/287، فتح العزيز 7/258حلية العلماء  :(  انظر8)
  0"ج" )إلغالق ( (  يف9)
 0"ب" )وخلزانة ( (  يف10)
  0)على( ليست يف "ج"  ( 11)
   مل أقف على من نقل قول القفال. (12)
  0"ب" )األصل ( (  يف13)
  0)ههنا( ليست يف "ج"  ( 14)
  0"ب" )واخلروج ( (  يف15)
 .215 :، القاموس احمليط3/100النظم املستعذب  :(  انظر16)
 0"ب" و "ج" )عنها(  (  يف17)
  0ل (ي" )التحو أ  " (  يف18)
 .19/268، تكملة اجملموع للمطيعي 4/418، كنز الراغبني 11/30روضة الطالبني  :(  انظر19)
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وإن حلف ل يساكن فالان ) ،(3)سكىن (2)/ألنه ال يعد ((1)رجع إليها لنقل القماش مل حينث
مل  (7)بباب، وغلق (6)وانفرد (5)دار كبرية أو خان   (4)فسكن كل واحد منهما يف بيت من

ألن الدار الصغرية  ؛، وإمنا شرطنا الكرب يف الدار دون اخلان(8)( ألنه ال يعد مساكنا لهحينث
  .(9)اكن متعددةمسكن واحد، وأما اخلان فإنه جعل مس

( أصحهما: خيرج ففيه قولن (10)لمفوإن حلف ل يدخل هذه الدار وهو فيها قال: )
  .(12)؛ ألن الدخول هو االنفصال من خارج الدار إىل داخلها ومل يتحقق(11)أنه ال حينث
حينث؛ ألن االستدامة مبنزلة االبتداء يف التحرمي ابلنسبة إىل ملك الغري فكذلك  (13)/:والثاين

 . (14)يف احلنث كاللبس
وإن حلف ل يلبس ثواب وهو لبسه فاستدام، أو ل يركب دابة وهو راكبها ) :قال

 .(فاستدام حنث
يف العرف لبست الثوب شهرا  :ألن االسم يطلق عليه حال االستدامة؛ وهلذا يقال

 ــــــــــــــ
  0)مل حينث( ليست يف "ج"  ( 1)
 / ب من " أ ". 118هناية ل  ( 2)
 .8/187، هناية احملتاج 4/418اشية عمرية ، ح11/31روضة الطالبني  :(  انظر3)
 0)بيت من( ليست يف "ج"  ( 4)
 . 3/101النظم املستعذب  :موضع يسكنه املسافرون. انظر :اخلان ( 5)
  0كل واحد منهما( " أ " زايدة ) (  يف6)
  0" أ " )وعلق ( (  يف7)
 .19/272، تكملة اجملموع 10/520، البيان 15/347احلاوي الكبري  :(  انظر8)
 .2/583، فيض اإلله املالك 9/34، أسىن املطالب 12/288فتح العزيز  :(  انظر9)
  0مل( و ) و "ب" "أ  " (  يف10)
، 12/283فتح العزيز  :وهو كما قال. وعرب عنه الرافعي ابلصحيح والنووي ابملشهور وجزم به يف التصحيح. انظر  (11)

 .2/103، تصحيح التنبيه 11/28روضة الطالبني 
 .19/270، تكملة اجملموع 4/445، مغين احملتاج 12/282فتح العزيز  :(  انظر12)
  0/ أ من "ب" 21هناية ل  ( 13)
 .12/286، فتح العزيز 3/100املهذب  :(  انظر14)
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  .(2)الدابة يوما (1)وركبت
تطهر، أو ل يتطيب وهو وإن حلف ل يتزوج وهو متزوج أو ل يتطهر وهو م) :قال

تزوجت  :ألنه ال يطلق عليه االسم يف حال االستدامة؛ وهلذا يقالمتطيب فاستدام مل حينث( 
  .(3)شهرا :من شهر وتطهرت من شهر وال يقال

أنه إن بقي  :، والثاين(5)أنه حينث ابستدامته :وجهني آخرين أحدمها (4)يف التطيب يوحك
  .(6)يت الرائحة مل حينثأثر الطيب فاستدام حنث، وإن بق

  .(8()7)( خالفا أليب ثوروإن حلف ل يدخل دارا فصعد سطحها مل حينث) :قال
 .(10)الدار من احلر، والربد، فأشبه احلائط (9)لنا أن السطح حاجز يقي

 .(13)( ألنه حييط به سور الدار، فأشبه ما لو حصل يف الدارحنث (12)(11)إن كان حمجرا :وقيل)
أو صعد ) سفينة، (1)أي بسباحة أو يففحصل يف النهر الذي فيها(  وإن كان فيها هنر)
 ــــــــــــــ
  0"ج" )أو ركبت ( (  يف1)
 . 2/583، فيض اإلله املالك 4/299، حتفة احملتاج 284 :حتفة الطالب :(  انظر2)
 . 2/347، فتح الوهاب 4/420، كنز الراغبني 4/1777جالة احملتاج ع :(  انظر3)
  0"ج" )الطيب ( (  يف4)
  0" أ " و "ج " )أنه ال حينث ابالستدامة(  (  يف5)
على هذا يكون يف مسألة التطيب ثالثة أوجه: أحدها: ال حينث، والثاين: حينث، والثالث: إن بقي أثر الطيب  ( 6)

. واألصح هو 260-7/259، حلية العلماء 15/350مل حينث. انظر: احلاوي الكبري  حنث، وإن بقيت الرائحة
 . 192، منهاج الطالبني: 12/283األول. انظر: فتح العزيز 

هو إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان الكليب البغدادي، أبو ثور، أخرج له أبو داود وابن ماجة ومسلم يف غري  ( 7)
، 102-101( هـ. انظر: طبقات الفقهاء للشريازي: 240ب القدمي، تويف سنة: )الصحيح، وهو أحد رواة املذه

 . 18العقد املذهب: 
 ،10/524، البيان 7/260حلية العلماء  :(  انظر8)
  0(  يف "ب" )تقي (9)
 .2/584، فيض اإلله املالك 9/27، حاشية الرملي الكبري 4/1778عجالة احملتاج  :(  انظر10)
 0زاً( (  يف " أ " )حمج11)
 .305احملجر: هو الذي حوط عليه حائط. انظر: حترير ألفاظ التنبيه:  ( 12)
، روضة 12/281، والصحيح أنه ال حينث. انظر: فتح العزيز 4/1778، عجالة احملتاج 10/524البيان  :(  انظر13)

 . 11/27الطالبني 
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  (3)./(2)( لتحقق الدخولشجرة حتيط هبا حيطان الدار حنث
ترجيحا للتعيني على  (هذه فباعها ودخلها حنث (4))وإن حلف ل يدخل دار فالن :قال

 (7)فطلقها اللهم إال أن ينوي/ (6)هذه (5)اإلضافة كما قلنا فيمن حلف ال يكلم زوجة فالن
  .: ال حينث، وليس بشيء(10)، وقيل(9)ال يدخلها وهي ملكه (8)أنه

مل  (12)بكراء، أو عارية (11)وإن حلف ل يدخل دار فالن فدخل دارا يسكنها) :قال
  (15)فحينئذ يعمل مبا نواه إن (14)أيإل أن ينوي ما يسكنها( ) (13)ثور ( خالفا أليبحينث
  .(17)العتاق (16)اليمني ابهلل، ويدين ابطنا إن كانت اليمني ابلطالق، أو كانت

  .(18)لنا أن اإلضافة إىل من ميلك تقتضي امللك بدليل اإلقرار

 = ــــــــــــــ
  0)يف( ليست يف "ب" و "ج"  ( 1)
 .3/101ملهذب ، ا15/349احلاوي الكبري  :(  انظر2)
 0/ أ من " أ " 119هناية ل  ( 3)
  0"ج " )زيد ( (  يف4)
  0"ب" و "ج" )زيد ( (  يف5)
  0)هذه( ليست يف "ج"  ( 6)
  0/ ب من "ب"21هناية ل  ( 7)
  0)أنه( ليست يف "ب"   (8)
 .9/60، حاشية الرملي الكبري 4/1779، عجالة احملتاج 10/525البيان  :(  انظر9)
فتح العزيز  :هو األول. انظر :. والصحيح12/316، فتح العزيز 7/261، حلية العلماء 8/119التهذيب  :(  انظر10)

 .11/55، روضة الطالبني 12/316
  0"ب" و "ج" )ما يسكنه ( (  يف11)
القاموس  :ظرإابحة االنتفاع مبا حيل االنتفاع به مع بقاء عينه. ان :يف الشرعو  ما تداولوه بينهم. :العارية يف اللغة ( 12)

 .157 :، حتفة الطالب573 :احمليط
 ،. 7/260، حلية العلماء 3/101املهذب  :(  انظر13)
  0)أي( ليست يف "ب" و "ج"  ( 14)
  0"ج" )وإن ( (  يف15)
 0"ج" )و(  (  يف16)
 .8/192،، هناية احملتاج 9/59، حاشية الرملي الكبري 4/1778عجالة احملتاج  :(  انظر17)
 .2/584، فيض اإلله املالك 4/302، حتفة احملتاج 11/53الطالبني  روضة :(  انظر18)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

64 

 (2)، أو إعارة(1)وإن حلف ل يدخل مسكن فالن فدخل ما يسكنه إبجارة) :قال
املسكن يقع على ما يسكنه بكراء، أو  إال أن ينوي ما يسكنه مبلك؛ ألن (3)( أيحنث
  .(5()4)عارية

( لزوال اسم فدخلها مل حينث (6)وإن حلف ل يدخل هذه الدار فصارت عرصة) :قال
فقد  (10)فدخلها أعيدت بنقضها (9))وإن ،(8)، أو بستاان(7)الدار، وكذا لو جعلت حانوات

ألهنا غري تلك ل حينث(  :وقيل، )(12)؛ ألهنا عادت كما كانت(11)أي بدخوهلاحينث(  :قيل
  .(13)الدار، فلم حينث بدخوهلا، كما لو أعيدت بغري تلك اآللة

هذه الدار من ابهبا فحول ابهبا إىل موضع آخر(  (14)ل دخلت :)وإن قال :قال
؛ ألن اإلضافة نث وهو ظاهر النص (ل حي :فقد قيلوفتح غريه فدخل، ) (15)ابنسداد األول

 ــــــــــــــ
، فتح 2/501الصحاح  :متليك منفعة بعوض. انظر :يف الشرع، و : من األجرة وهي الكراءيف اللغة :اإلجارة ( 1)

 .129:املعني
 0عارية ( أو"ب" و"ج" )بكراء  (  يف2)
 0أي( ليست يف "ب" و "ج" (  )3)
 0ة ("ج" )وعاري (  يف4)
 .10/526البيان  :(  انظر5)
 :املصباح املنري :بفتح العني وإسكان الراء، البقعة الواسعة اليت ليس فيها بناء، وجتمع على عراص. انظر :العرصة  (6)

240. 
 .97 :املصباح املنري :هو دكان البائع. انظر :احلانوت ( 7)
 .2/377فتح اجلواد ، 4/301، حتفة احملتاج 15/356احلاوي الكبري  :(  انظر8)
 0"ج" )أو(  (  يف9)
 0"ب" )فدخل ( (  يف10)
 0)أي بدخوهلا( ليست يف "ب" و "ج"  ( 11)
 .19/278، تكملة اجملموع 8/119، التهذيب 3/102املهذب  :(  انظر12)
: روضة هو األول. انظر :. واألصح9/88، أسىن املطالب 10/527، البيان 15/358احلاوي الكبري  :(  انظر13)

 .11/85طالبني ال
 0"ب" و "ج" )وإن حلف ال يدخل ( (  يف14)
 0"ب" )أي سد األول( ويف "ج" )وسد األول ( (  يف15)
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 . (2)تعريف الباب املوجود وقت اليمني، فأشبه ما لو حلف ال يدخل دار زيد ابعها (1)اقتضت
ألن اليمني تتعلق بتلك الصفة حال دخوله ال حال : حينث وهو األظهر( ) وقيل

دخلها فإنه ؛ بدليل ما لو حلف ال يدخل دار فالن وال دار له، مث اشرتى دارا ف(3)اللفظ
 (7)حتويل الباب اخلشب إىل الباب اجلديد(6) (5)، فأما لو بقي األول مفتوحا مع /(4)حينث

، وهكذا احلكم لو (9)على أن الباب هو املمر أو اخلشب ن والصحيح أنه املمر (8)ودخل، ينبين
  .(11)ال يدخل من ابب هذه الدار فحول ابهبا (10)حلف
حنث على ظاهر النص(  (12)خل بيتا من شعر أو أدم)وإن حلف ل يدخل بيتا فد :قال

   :علته أنه بيت شرعا، قال هللا تعاىل :أي وإن كان قرواي فقيل
    

  (13)  وهذا يبطل
  .(14)ابملسجد
يعم حكمه سائر املواضع، وهذا علته أنه بيت يف عرف العرب، والعرف يف موضع  :وقيل

يبطل مبا لو حلف ال يركب دابة فركب محارا وهو يف غري مصر؛ فإنه ال حينث، وإن كان دابة 
 ــــــــــــــ
 0)اقتضت( ليست يف "ج"  ( 1)
 .10/528، البيان 8/121، التهذيب 15/359احلاوي الكبري  :(  انظر2)
 0"ب" و "ج" )التلفظ(  (  يف3)
فتح العزيز  :هو الثاين. انظر :. واألصح9/61، أسىن املطالب 12/317، فتح العزيز 10/529البيان  :(  انظر4)

 .11/56، روضة الطالبني 12/317
 / ب من " أ ". 119هناية ل  ( 5)
 0/ أ من "ب" 22هناية ل  ( 6)
 0"ج" )احلديد(  (  يف7)
 0"ب" و "ج" )بىن(  (  يف8)
 .11/55 ، روضة الطالبني12/317فتح العزيز  :وهو كما قال. انظر  (9)
 0)لو حلف( ليست يف " ج"  ( 10)
 4/303، حتفة احملتاج 56-11/55، روضة الطالبني 7/263حلية العلماء  :(  انظر11)
 0شعر(  أدم أومن " )أ  " (  يف12)
 ( من سورة النحل.80من اآلية ) ( 13)
 .12/285، فتح العزيز 10/531البيان  :(  انظر14)
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  .(1)يف عرف أهل مصر
وهذا كذلك  (4)الصحيح أن البيت اسم ملا وضع ليسكن فيه (3)والتعليل :(2)قال أبو الطيب

 .على احلقيقة (5)فهو اسم نوع، واليمني حتمل وأما تسميته خيمة ومضراب،
 .(7)ألنه ليس بيتا يف عرفه، واليمني تبىن على العرف : إن كان حضراي مل حينث((6)قيلو )

ألن البيت اسم ملا وضع ليسكن )وإن حلف ل يدخل بيتا فدخل مسجدا مل حينث(  :قال
  .(9) محام، أو كنيسةلو دخل بيتا يف (8)فيه، وهذا مل ينب لذلك، وهكذا احلكم فيما

فأكله  (11)، أو خبزا(10))وإن حلف ل أيكل هذه احلنطة فجعلها سويقا، أو دقيقا :قال
  .(12)لزوال اسم احلنطةمل حينث( 

 وقيل: حينث كما لو حلف ال أيكل هذا الكبش فذحبه، وأكله نيئا، أو مطبوخا فإنه 
 .(13)حينث
  .(3)ألنه ليس أبكلمل حينث(  (2)تفشرب الفتي (1))وإن حلف ل أيكل اخلبز/ :قال

 ــــــــــــــ
 .283-19/282تكملة اجملموع  :(  انظر1)
( هـ، أحد أئمة املذهب وشيوخه، 348) :هو القاضي طاهر بن عبد هللا بن طاهر الطربي، أبو الطيب، ولد سنة ( 2)

 :مسع الدارقطين، وعنه اخلطيب وأبو إسحاق الشريازي، شرح خمتصر املزين، وصنف يف اخلالف واجلدل، تويف سنة
 .90 :، العقد املذهب135 :طبقات الشريازي :. انظرـ( ه450)

 0)التعليل( ليست يف "ج"  ( 3)
  0"ب" )وضع ملا يسكن(  (  يف4)
 0"ب" )واالسم حيمل ( (  يف5)
 " )قيل(.أ  " (  يف6)
 .12/284، فتح العزيز 10/530، البيان 8/121التهذيب  :(  انظر7)
 0)فيما( ليست يف "ب" و "ج"  ( 8)
 .10/102البهية ، الغرر 11/30، روضة الطالبني 8/121التهذيب  :(  انظر9)
  0"ب" )دقيقاً أو سويقاً ( (  يف10)
 0)أو خبزاً( ليست يف "ج"   (11)
 .2/577، فيض اإلله املالك 8/199، هناية احملتاج 11/59روضة الطالبني  :(  انظر12)
، روضة 12/323فتح العزيز  :هو األول. انظر :. واألصح12/323، فتح العزيز 103/ 3املهذب  :(  انظر13)

 .11/59 الطالبني
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 .(5()4)ألنه ليس بشارب) وإن حلف ل يشرب السويق فاستّفه مل حينث( 
أبكل وال  (7)ألنه ليس /ل يشربه فذاقه مل حينث( (6)وإن حلف ل أيكل سويقا و) :قال
 .(9()8)شرب

 (10)ألن الذوقل حينث(  :يلحينث، وق :)وإن حلف ل يذوق شيئا فمضوه ولفظه، فقد قيل
؛ ألن الذوق معرفة الطعم وقد (14)، واألول أصح(13)ال يفطر به الصائم قبله (12)، وهذا(11)ابالزدراد
 .(15)حصل
وإن حلف ل أيكل مسنا فأكله يف عصيدة وهو ظاهر فيها حنث، وإن أكله مع ) :قال

 أي يف املسألتني؛ ألنه مل أيكله منفردا،( ل حينث :اخلبز حنث على ظاهر املذهب، وقيل
، وليس (17)زيد فأكل ما اشرتاه زيد وعمرو (16)فأشبه ما لو حلف ال أيكل مما اشرتاه 

؛ ألنه فعل احمللوف عليه وأضاف إليه غريه، فأشبه ما لو حلف ال يدخل على زيد (18)بشيء
 = ــــــــــــــ
 0/ ب من "ب" 22هناية ل  ( 1)
 .1/231الصحاح  :من فتَّ الشيء، أي كسره. انظر :الفتيت ( 2)
 .4/427، كنز الراغبني 3/103، املهذب 15/418احلاوي الكبري  :(  انظر3)
 0"ب" و "ج" )بشرب(  (  يف4)
 .9/46، أسىن املطالب 4/1782، عجالة احملتاج 10535البيان  :(  انظر5)
 0و( أ" )أ  " (  يف6)
  0/ أ من " أ " 120هناية ل  ( 7)
 0"ب" )وال بشرب(  (  يف8)
 .4/456، مغين احملتاج 10/535البيان  :(  انظر9)
 0"ب" و "ج" )أسم الذوق ( (  يف10)
 .3/103النظم املستعذب  :انظرالبلع من غري مضغ.  :االزدراد ( 11)
 0"ب" و "ج" )وهلذا(  (  يف12)
 .11/43، روضة الطالبني 8/130، التهذيب 3/103هذب امل :(  انظر13)
 .11/43، روضة الطالبني 12/302فتح العزيز  :وهو كما قال. انظر ( 14)
 .9/47، أسىن املطالب 12/302، فتح العزيز 10/535البيان :(  انظر15)
 0"ب" و "ج" )ما اشرتاه(  (  يف16)
 .4/456مغين احملتاج ، 302-12/301، فتح العزيز 10/540البيان  :(  انظر17)
 .11/42، روضة الطالبني 302-12/301فتح العزيز  :وهو كما قال. انظر ( 18)
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 .(2)فيهم (1)فدخل على مجاعة هو
فأكل دواء فهل  (3)البحر، أو حلف ال أيكل الطعام وإن حلف ال يشرب ماء فشرب ماء

 .(4)حينث ن فيه وجهان
 ،يف غريه وشربه مل حينث (6)فجعل ما فيه (5))وإن حلف ل يشرب من هذا الكوز :قال

أن الشرب  (8)والفرق ((7)وإن حلف ل يشرب من هذا النهر فشرب ماءه يف كوز حنث
منه، والشرب يكون من ماء النهر عرفا ال من  يكون من الكوز عرفا فتعلقت اليمني ابلشرب

 .(9)نفس النهر فتعلقت اليمني مبائه
 ، (10)وإن حلف ل أيكل حلما فأكل شحما، أو كلية، أو ثراب) :قال

 ألهنا خمالفة مل حينث(  (12)أو قلبا (11)أو كرشا، أو كبدا، أو طحال،/
  .(14)يف االسم والصفة (13)له

 .(15)وقيل: حينث إال يف الشحم

 ــــــــــــــ
 0"ج" )وهو ( (  يف1)
 .19/301، تكملة اجملموع للمطيعي 2/577، فيض اإلله املالك 4/1782عجالة احملتاج  :(  انظر2)
 0"ب" و "ج" )طعاماً ( (  يف3)
، وأما يف مسألة 11/45، روضة الطالبني 12/304فتح العزيز  :أنه حينث. انظر :أظهرمها يف مسألة ماء البحر ( 4)

 . 4/308، حتفة احملتاج 9/49أسىن املطالب  :أنه ال حينث. انظر :الدواء فاألظهر
 .13/132لسان العرب  :انظركوب له عروة.   :الكوز ( 5)
 0"ب" )ماءه ( (  يف6)
  0"ج" )حينث ( (  يف7)
 0رق بينهما ("ب" )والف (  يف8)
 .19/313، تكملة اجملموع 2/578، فيض اإلله املالك 547-10/546البيان :(  انظر9)
 .307:حترير ألفاظ التنبيه :بفتح الثاء وإسكان الراء، شحم رقيق يغشى الكرش واألمعاء. انظر :الثرب ( 10)
 0/ أ من "ب"23هناية ل  ( 11)
 0"ج" )قلباً أو طحااًل(  (  يف12)
 0يست يف "ج" )له( ل ( 13)
 .4/305، حتفة احملتاج 10/111، الغرر البهية 8/125التهذيب  :(  انظر14)
 .4/425، كنز الراغبني 8/125التهذيب  :(  انظر15)
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 .(2()1)وإن أكل اللسان أو حلم اخلد أو العني فوجهان
وهلذا  (4)ألنه حلم)حنث(  أي السمنيأكل من الشحم الذي على الظهر(  (3)إنو ) :قال

  .(5)يكون أمحر عند هزال احليوان، هذا نقل الشيخ أيب حامد
 .(6)هو شحم :وقال القفال

الف عربيا فهو شحم؛ ألهنم يعرفونه شحما، وإن كان إن كان احل :(8)أبو زيد (7)وقال/
 .(9)عجميا فهو حلم؛ ألهنم يعرفونه حلما

؛ ألهنما يف معىن الشحم يف البياض (10)وكذا سنام البعري)وإن أكل اإللية مل حينث(  :قال
  .(11)والذوابن فأحلق به
  (12)قتاألهنما يف معىن اللحم لصالبتهما ونباهتما يف اللحم فأحلحينث(  :) وقيل

 . (15()14) ، وقيل: ليس بشحم وال حلم(13)به

 ــــــــــــــ
 0"ب" )ففيه وجهان(  (  يف1)
  .11/40يف روضة الطالبني  ، وجزم به النووي12/299فتح العزيز  :أنه حينث أبكلها. انظر :أصحهما ( 2)
 0إن( ف" )ج"" أ " و  (  يف3)
 0)ألنه حلم( ليست يف "ب"  ( 4)
 .10/537يف البيان  -هللا رمحه- نقله عنه العمراين ( 5)
 .10/537 البيان يف -هللا رمحه- العمرايننقله عنه  ( 6)
 / ب من " أ ". 120هناية ل   (7)
ئمة ومن أحفظ األسحاق املروزي، أحد هـ، صاحب أيب إ 301 هو حممد بن أمحد بن عبد هللا الفاشاين، ولد سنة ( 8)

 .62:، العقد املذهب2/234هتذيب األمساء واللغات  :هـ. انظر371 الناس ملذهب الشافعي، تويف سنة
 .12/297يف فتح العزيز  -هللا رمحه- نقله عنه الرافعي ( 9)
 . 4/460، حاشية الشرقاوي 192:، منهاج الطالبني4/271الوسيط  :(  انظر10)
 .9/44، حاشية الرملي الكبري 8/126، التهذيب 3/104املهذب  :(  انظر11)
  0"ب" )فأحلقناه( و يف "ج" )فأحلقا(  (  يف12)
 .19/295، تكملة اجملموع 4/425، حاشية عمرية 12/298فتح العزيز  :(  انظر13)
  0"ب" و "ج" )بلحم وال شحم(  (  يف14)
، منهاج 12/298فتح العزيز  :هو الثالث. انظر :. واألصح192 :، منهاج الطالبني7/268حلية العلماء  :(  انظر15)

 .192 :الطالبني
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ما أكلت  :ألنه ليس بلحم يف احلقيقة؛ وهلذا يصح أن يقال) وإن أكل السم  مل حينث( 
 .(2)، وقيل: حينث(1)حلما وأكلت مسكا

 . (5)ملا تقدمالظهر أو اإللية مل حينث(  (4)حلف على الشحم فأكل مسني (3)إنو ) :قال
)مل حينث إل مبا يباع منفردا؛ وهي أي ومل تكن له نية ل الرؤوس( ) وإن حلف ل أيك

  .(7)وتؤكل منفردة عن األبدان (6)ألهنا تباع منفردةرؤوس اإلبل، والبقر، والونم( 
  .(9)ما يسمى رأسا (8)وقيل: حينث أبكل كل

 .(11)، واملذهب األول(10)وقيل: ال حينث إال أبكل رؤوس الغنم
 ألهنا كرؤوسيباع فيه رؤوس الصيد منفردة حنث أبكلها(  وإن كان يف بلد) :قال
 كما لو حلف ال حينث(  :وإن كان يف بلد ل يباع فيه فقد قيل، )(12)األنعام يف حقهم 

، (15)وإن كان ال يؤكل يف مجيع البالد (14)أبكل حلم الفرس (13)أيكل حلما فإنه حينث/

 ــــــــــــــ
 .2/578، فيض اإلله املالك 4/452، مغين احملتاج 10/536البيان  :(  انظر1)
روضة  ،12/298فتح العزيز  :هو األول. انظر :. والصحيح11/39، روضة الطالبني 7/268حلية العلماء  :(  انظر2)

 .11/39الطالبني 
 0إن( ف" )أ  " (  يف3)
 0" أ " )مسن(  (  يف4)
 من كون مسني الظهر واأللية يف معىن اللحم لنباهتما فيه. ( 5)
 0"ج" )ال تباع(  (  يف6)
 .2/380، فتح اجلواد 4/304، حتفة احملتاج 12/294فنح العزيز  :(  انظر7)
 0)كل( ليست يف "ب"   (8)
 .19/297اجملموع  ، تكملة10/108الغرر البهية  :(  انظر9)
 .11/37، روضة الطالبني 7/270، حلية العلماء 15/412احلاوي الكبري  :(  انظر10)
 .11/37، روضة الطالبني 12/294فتح العزيز  :وهو كما قال. انظر ( 11)
 .4/450، مغين احملتاج 4/1780، عجالة احملتاج 3/104املهذب  :(  انظر12)
 0/ ب من "ب" 23هناية ل  ( 13)
 0"ب" و "ج" )بلحم الفرس(  (  يف14)
 .19/297، تكملة اجملموع 10/539البيان  :(  انظر15)
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 .(1)هألنه ال يطلق عليها اسم الرؤوس فيوقيل: ل حينث( )
يف حال حياته   (2)أي)وإن حلف ل أيكل البيض مل حينث إل مبا يفارق ابئضه(  :قال

 و وإن أكل بيض السم ، )(3)كبيض الطري، والدجاج، والنعام؛ ألن اإلطالق ينصرف إليه
  .(5)ألن اإلطالق ال ينصرف إليهمل حينث(  (4) اجلراد

 .(9)حينث، وقيل: ال حينث إال ببيض الدجاج خاصةمل  (8()7)بيض العصافري واإلوز (6)وقيل: إن أكل
 .حنث أبكل امللح واللحم( (10)وإن حلف ل أيكل أدما) :قال
 د إدامكم امللحـ)سي :وروي عنه أيضا ،(14)( (13)اللحم (12)األدم (11))سيد/ :قال ألنه 

)(15()1). 

 ــــــــــــــ
فتح العزيز  :هو األول. انظر :. واملذهب19/298، تكملة اجملموع 12/294، فتح العزيز 3/104املهذب  :(  انظر1)

 .11/37، روضة الطالبني 12/294
 0"ج"  )أي( ليست يف ( 2)
 .4/1780، عجالة احملتاج 12/295، فتح العزيز 3/105املهذب  :(  انظر3)
 0( السمك" )اجلراد و أ  " (  يف4)
 .19/298، تكملة اجملموع 10/539البيان  :(  انظر5)
 0"ج" )كان(  (  يف6)
 0"ب" )األوز أو العصافري(  (  يف7)
 .7/273، حلية العلماء 4/271، الوسيط 15/414احلاوي الكبري  :(  انظر8)
حيث  12/295فتح العزيز  :هو األول. انظر :. واملذهب11/38، روضة الطالبني 12/295فتح العزيز  :(  انظر9)

 .11/38جزم به، روضة الطالبني 
 .307 :حترير ألفاظ التنبيه :بضم اهلمزة وإسكان الدال، وهو ما يؤتدم به. انظر :األدم ( 10)
 0/ أ من " أ " 121هناية ل  ( 11)
 0و "ج" )االدام( "ب"  (  يف12)
 0"ج" )امللح(  (  يف13)
 (، من حديث 3305اللحم، احلديث رقم ) :(، يف كتاب األطعمة، يف ابب2/1099( )أخرجه ابن ماجة يف )السنن  ( 14)

(، 5/131اإلميان( )(، والبيهقي يف )شعب 7477(، احلديث رقم )7/271( )، والطرباين يف )األوسطأيب الدرداء      
، وهذا لفظ الطرباين: )سيد اإلدام يف الدنيا واآلخرة اللحم(، قال ابن   (، كالمها من حديث بريدة6076) احلديث رقم

 .2/222إرشاد الفقيه  :انظر .يف إسناده سليمان بن عطاء اجلزري، وهو مرتوك احلديث ،ال يصح :كثري
مللح، واللفظ له، احلديث رقم ا :(، يف كتاب األطعمة، يف ابب2/1102( )أخرجه ابن ماجة يف )السنن ( 15)

= 
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  .(3)حالوة به يف العادة، بل يؤكل قوات أو (2)ألنه ال يؤتدم)وإن أكل التمر مل حينث(  :قال
)هذا أدم  :أعطى سائال خبزا ومترا وقال ألنه روي أنه حيتمل أن حينث(  :) وقيل

 .(5()4)(هذا
الشتماله على كل حنث(  (7)، فأكل منصفا(6)ا، أو بسراوإن حلف ل أيكل رطب) :قال

 ، وفيه وجه آخر، أنه إن كان أكثره بسرا (9)، وفيه الوجه املذكور يف السمن(8)واحد منهما
حنث يف اليمني على البسر دون الرطب، وإن كان أكثره رطبا حنث يف اليمني على الرطب 

ألهنا ليست مل حينث(  (11)كل رطبة أو بسرة فأكل منصفا)وإن حلف ل أي ،(10)دون البسر
 .(12)بسرة وال رطبة

 = ــــــــــــــ
(، احلديث 8/354( )(، والطرباين يف )األوسط3714(، احلديث رقم )6/377( )(، وأبو يعلى يف )املسند3315)

 .1/556، واحلديث ضعفه العجلوين يف كشف اخلفاء  (، كلهم من حديث أنس بن مالك8854رقم )
 .10/542، البيان 15/441احلاوي الكبري  :(  انظر1)
 0"ب" و "ج" )ال يتأدم(  (  يف2)
 . 19/305، تكملة اجملموع 3/106املهذب  :(  انظر3)
(، والطرباين يف 3830(، يف كتاب األطعمة، يف ابب يف التمر، احلديث رقم )4/173( )أخرجه أبو داود يف )السنن ( 4)

 :، يف ابباإلميانيف كتاب  (،10/63( )(، والبيهقي يف )السنن الكربى8602(، احلديث رقم )8/269( ))األوسط
إال الطرباين  -رضي هللا عنهما- اخل، كلهم من حديث يوسف بن عبد هللا بن سالم  من حلف ال أيكل خبزا

إسناده ضعيف. مشكاة املصابيح  :-رمحه هللا-خ األلباين ، قال الشي-رضي هللا عنها -فعنده من حديث عائشة 
2/1219. 

 .11/44روضة الطالبني  :هو الثاين. انظر :والصحيح ( 5)
 .35 :املصباح املنري :بضم الباء وإسكان السني، وهو من مثر النخل. انظر :البسر ( 6)
 منصفة. :بضم امليم وفتح النون وكسر الصاد املشددة، وهو إذا بلغ اإلرطاب نصف البسرة قيل :املنصف ( 7)

 .307 :حترير ألفاظ التنبيه :انظر
 .4/454، مغين احملتاج 8/128التهذيب  ،3/106املهذب  :(  انظر8)
 وهو عدم احلنث؛ ألنه مل أيكله منفرداً.  ( 9)
 12/304فتح العزيز  :هو األول. انظر :. والصحيح7/266، حلية العلماء 15/428احلاوي الكبري  :(  انظر10)

 .11/44حيث جزم به، روضة الطالبني 
 0"ج" )نصفها(  (  يف11)
 .19/307، تكملة اجملموع 4/307حتفة احملتاج  ،8/128التهذيب  :(  انظر12)
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  .(4)لبنا (3)ألنه يسمىحنث(  (2)أو دوغا (1)وإن حلف ل أيكل لبنا فأكل شريازا) :قال
 (7)./(6()5)وتوقف األصحاب يف الشرياز؛ ألن له امسا خيصه :قال ابن الصباغ

ألنه ال يسمى ، أو كشكا، أو أقطا، مل حينث( ، أو مصاللوراوإن أكل جبنا، أو ) :قال
  .(8)لبنا

 . (10()9)وقيل: حينث بكل ما يتخذ من اللنب
 لنب يغلى على وجه خمصوص فيثخن جدا ويتثقب وطعمه مييل إىل  :(11)الشرياز

 
 

، (13)وبقيت جبنيته هو اللنب الذي قد انتزع زبده وصفيت مائيته :، والدوغ(12)احلموضة
يتخذ من ماء  (16)هو شيء :، واملصل(15)وفيه تفتت (14)هو متوسط بني اجلنب واللبأ :واللور

 ــــــــــــــ
النظم املستعذب  :هو أن يؤخذ اللنب اخلاثر وهو الرائب فيجعل يف كيس حىت ينزل ماؤه ويضرب. انظر :الشرياز ( 1)

3/106. 
 .308 :حترير ألفاظ التنبيه :بضم الدال وإسكان الواو، وهو لنب نزع زبده وذهبت مائيته وثخن. انظر :الدوغ ( 2)
 0"ج" )ال يسمى(  (  يف3)
 .19/300، تكملة اجملموع 12/298فتح العزيز  :(  انظر4)
 0"ج" )ألنه ليس له أمساً خيصه(  (  يف5)
 .10/540يف البيان  -هللا رمحه- نقله عنه العمراين ( 6)
 0/ أ من "ب" 24هناية ل   (7)
 .9/45لب ، أسىن املطا8/130، التهذيب 15/430احلاوي الكبري  :(  انظر8)
 0"ب" )بكل حال ألنه يتخذ من اللنب(  (  يف9)
 .12/300، فتح العزيز 7/271حلية العلماء  :(  انظر10)
 0"ج" )والشرياز(  (  يف11)
 .186 :املصباح املنري :(  انظر12)
 .308 :حترير ألفاظ التنبيه :(  انظر13)
 .326اللبأ: هو اللنب أول النتاج. انظر: حترير ألفاظ التنبيه:  ( 14)
 .333، املصباح املنري: 3/105النظم املستعذب  :(  انظر15)
 0)هو شيء( ليست يف "ج"  ( 16)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

74 

 األكثر من (3)معروف ويتخذ يف :، والكشك(2()1)الذي حيل عند الطبخ به اللنب
ب احللي احلنطة وقد يتخذ من الشعري ويعجن يف األكثر ابملاء وقد يعجن ابللنب

 .(7)الفطر(6)فسرانه يف زكاة :، واألقط(5)هذا النوع هو املراد هنا (4)ولعل
ألنه  (8)/وإن حلف ل أيكل فاكهة فأكل الرطب، أو العنب، أو الرمان حنث () :قال

، وكذا األ تْـر ج، والبطيخ، والنبق، والتوت(9)يسمى فاكهة
، خبالف اخليار، والقثاء فإهنما من (10)

 .(11)اخلضروات
بتشديد الضاد املعجمة وتسكني الياء وإن حلف ل يشم الرحيان فشم الضيمران( ) :قال

  (12)املعجمة بنقطتني من حتت وضم امليم وفتح الراء الغري معجمة؛ وهو الرحيان الفارسي
ألنه ال يسمى وإن شم الورد واليامسني مل حينث( ، )(13)إلطالق االسم عليه)حنث( 
فال يسمى  (15)، وأما املسك، والكافور(14)مشموما، وأما الزعفران فمشمومرحياان، بل 

 ــــــــــــــ
 0)به( ليست يف "ب"  ( 1)
 . 14/87، لسان العرب 308حترير ألفاظ التنبيه:  :(  انظر2)
 0(  يف "ب" )عند( 3)
 0(  يف "ب" )ولكن( 4)
 .1228 ، القاموس احمليط:3/106النظم املستعذب  :(  انظر5)
يف الشرع: اسم ملا خيرج عن مال أو بدن على وجه خمصوص ، و الزكاة يف اللغة: النماء والتطهري واإلصالح واملدح ( 6)

 .113، النهاية: 46-7/45ألصناف خمصوصة. انظر: لسان العرب 
 هارون. عمر ، بتحقيق الزميل عبد العزيز 2/659غنية الفقيه  :(  انظر7)
 من " أ ". / ب 121هناية ل   (8)
 .8/201، هناية احملتاج 4/1782، عجالة احملتاج 10/543البيان :(  انظر9)
 .2/349، منهج الطالب 10/110، الغرر البهية 11/43روضة الطالبني  :(  انظر10)
 .4/308، حتفة احملتاج 9/48، أسىن املطالب 12/303، فتح العزيز 8/131التهذيب  :(  انظر11)
 .308ظ التنبيه: حترير ألفا :(  انظر12)
 .4/460، مغين احملتاج 8/133، التهذيب 3/107املهذب  :(  انظر13)
 .10/547، البيان 15/444احلاوي الكبري  :(  انظر14)
 0"ج" )الكافور و املسك(  (  يف15)
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 .(1)مشموما، بل طيبا
، أو خامتا، أو خفا، أو نعال، (2)وإن حلف ل يلبس شيئا فلبس درعا أو جوشنا) :قال
 ،(5)فاألن إطالق اللبس ينصرف إىل الثياب عر ل حينث(  :)وقيل (4)/.(3)لتحقق اللبسحنث( 

ال ألبس هذا  :أي بل قالحلف على رداء أنه ل يلبسه ومل يذكر الرداء يف ميينه(  (6)إنو )
ألن مفهومه أنه ال يلبس ل حينث(  :وقيل، )(7)لتحقق لبسهفقطعه قميصا ولبسه حنث( )

 .(10)صفته مل حينث (9)عن (8)هذا على صفته، فإذا غريه
لالا  (11)أو خمنقةأي من ذهب أو فضة ) وإن حلف ل يلبس حليا فلبس خامتا() :قال
 ، فإن كان ممن عادته (14()13)، وإن لبس شيئا من اخلرز أو السبج(12)ألنه يسمى حلياحنث( 

، وهل حينث به غريهمن على ما ذكرانه يف رؤوس (15)كأهل السواد حنث  التحلي به،
  .(16)الصيد

 ــــــــــــــ
 .19/314، تكملة اجملموع 9/88، أسىن املطالب 3/107املهذب  :(  انظر1)
 .3/107النظم املستعذب  :الصدر. انظرهو درع قصرية على قدر  :اجلوشن ( 2)
 .8/205، حاشية الشرباملسي 461-4/460، مغين احملتاج 8/123التهذيب  :(  انظر3)
 0/ ب من "ب"24هناية ل  ( 4)
 .12/321، فتح العزيز 3/107املهذب  :(  انظر5)
 0إن( ف" )أ  " (  يف6)
 .4/461، مغين احملتاج 10/549البيان  :(  انظر7)
  0" أ " و " ب " )غري(  (  يف8)
 0ليست يف "ب"  )عن( ( 9)
 .19/317، تكملة اجملموع 3/107املهذب  :(  انظر10)
 . 112 :املصباح املنري :بكسر امليم، القالدة مسيت بذلك ألهنا تطيف ابلعنق وهو موضع اخلنق. انظر :املخنقة ( 11)
 .19/318لة اجملموع للمطيعي ، تكم4/461، مغين احملتاج 15/444احلاوي الكبري  :(  انظر12)
 0"ج" )السبج واخلرز(  (  يف13)
 .3/142هتذيب األمساء واللغات  :يلبس يف العراق كثريا. انظر بفتح السني والباء، وهو خرز أسود :السبج ( 14)
 .9/64، أسىن املطالب 11/58روضة الطالبني  :(  انظر15)
 .43 ص :تقدم قريبا. انظر ( 16)
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، نعم لو كانت امرأة (2)متا فلبس خامتا يف غري اخلنصر مل حينثحلف ال يلبس خا (1)وإذا
  .(4)، وهكذا لو حلف ال يلبس قلنسوة فجعلها يف رجله مل حينث(3)حنثت

هذا ما قطع به بعض األصحاب، وقد ذكروا فيما لو حلف ال يلبس  :(5)قال يف الذخائر
 .وجهان (8)ء هنا أيضاجيي (7)، فكذلك(6)قميصا فارتدى به وجهني

أو  اا له ماء من عطش، فأكل له خبز  (9)وإن منَّ عليه رجل فحلف ل يشرب/) :قال
ألنه مل يتحقق مدلول لفظه وميني لبس له ثواب أو شرب له ماء من غري عطش مل حينث( 

على ما هو يف معناه؛ بدليل ما لو حلف ال  (10)احلالف تنعقد على مدلول لفظه فال تنعقد
  .(11)فتسرى يتزوج

 ألنه ) وإن حلف ل يلبس له ثواب فوهبه منه أو اشرتاه أو لبس ما اشرتى له مل حينث( 

 ــــــــــــــ
 0"ج" )وإن(  (  يف1)
 .4/309، حتفة احملتاج 8/123، التهذيب 3/108املهذب  :(  انظر2)
 .4/461، مغين احملتاج 9/66، روض الطالب 10/550البيان  :(  انظر3)
 املصادر السابقة.  (  انظر4)
يع بن جنا، أبو املعايل، وهو كثري الفروع والغرائب، وترتالذخائر:   ( 5)  جلي بن مج 

يبه غري كتاب يف الفقه الشافعي، مل
، 2/834ذيل طبقات ابن الصالح  :معهود، يستمد من كالم الغزايل ويعزوه لألصحاب، وفيه أوهام كثرية. انظر

 .310-1/309الطبقات البن قاضي شهبة 
 0"ج" )وجهان(  (  يف6)
 0"ب" )وكذلك(  (  يف7)
 0"ب" )ههنا أيضاً( ويف "ج" )أيضاً هنا(  (  يف8)
  0أ "/ أ من "  122هناية ل   (9)
 0"ب" و "ج" )وال ينعقد(  (  يف10)
 .320-19/319، تكملة اجملموع 12/319، فتح العزيز 10/551البيان  :(  انظر11)
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 .(1)ليس ثواب له حال اللبس
 (2)ألنه ال يسمى( وإن حلف ل يضرهبا، فنتف شعرها، أو عضها مل حينث) :قال
ا أو رفسها، ولو لكمها، أو لطمه (5)،/(4)، خبالف ما لو ضرهبا ضراب غري مؤمل(3)ضراب

 .(6)فوجهان
يف حال  (8)متليك العني (7)ألن اهلبةوإن حلف ل يهب له فتصدق عليه حنث( ) :قال

عليه وقلنا إن امللك ينتقل إىل  (10)وقف ، وهكذا احلكم لو(9)احلياة بغري عوض وقد حتقق منه
وإن وهب ، )(13)لعدم حتقق املسمىمل حينث(  له (12)ى)وإن أعاره أو وص ،(11)املوقوف عليه

 .(17)حينث :، وقيل(16)عقد اهلبة (15)ألنه مل يتحقق جزءيقبل مل حينث(  (14)لمفله 

 ــــــــــــــ
 .9/62، أسىن املطالب 3/108املهذب  :(  انظر1)
 0" أ " )مل يسم(  (  يف2)
 .4/465، مغين احملتاج 12/340، فتح العزيز 3/108املهذب  :(  انظر3)
 .19/322، تكملة اجملموع للمطيعي 193 :، منهاج الطالبني8/145هذيب الت :(  انظر4)
 0/ أ من "ب" 25هناية ل  ( 5)
 .11/76، روضة الطالبني 12/340فتح العزيز  :أنه حينث. انظر :أصحهما ( 6)
ري واجب يف متليك منجز مطلق غ :يف الشرع، طية اخلالية عن األعواض واألغراضمن وهب، وهي الع :اهلبة يف اللغة ( 7)

 .210 :على الغاية ، النهاية15/288لسان العرب  :عني حال احلياة بال عوض ولو من األدىن إىل األعلى. انظر
 0"ج" )الغري(  (  يف8)
 .9/56، أسىن املطالب 12/311، فتح العزيز 3/109املهذب  :(  انظر9)
به مع بقاء عينه بقطع التصرف يف رقبته على حبس مال ميكن االنتفاع  :يف الشرعو  احلبس. :الوقف يف اللغة ( 10)

 . 338 :، غاية البيان1112 :القاموس احمليط :مصرف مباح. انظر
 .11/50، روضة الطالبني 2/228الوجيز  :(  انظر11)
 :تربع حبق مضاف ملا بعد املوت. انظر :يف الشرعو  من أوصى تقول أوصيت له مبال جعلته له. :الوصية يف اللغة  (12)

 . 150 :، فتح املعني393 :ح املنرياملصبا 
 .4/320، حتفة احملتاج 4/436، كنز الراغبني 8/143التهذيب  :(  انظر13)
 0مل( و " )أ  " (  يف14)
 0)جزء( ليست يف "ب"  ( 15)
 .4/470، مغين احملتاج 10/554البيان  :(  انظر16)
روضة     :هو األول. انظر :. والصحيح4/1787، عجالة احملتاج 7/288، حلية العلماء4/273الوسيط  :(  انظر17)

= 
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 .(1)وإن أعطاه صدقة مفروضة مل حينث على وجه
  .(2)ألن املقصود من اهلبة نقل امللك ومل يتحققوإن قبل ومل يقبضه مل حينث( ) :قال

 . (3)وقيل: حينث
وهو األصح؛ ألن العقد قد وجد وإمنا بقي جمرد القبض، وإذا حتقق ملك  : التتمةقال يف

 .(4)ابلعقد السابق
ألن الكالم يف العرف ينصرف إىل  حلف ل يتكلم فقرأ القرآن مل حينث(  (5)نوإ) :قال

  .(9)مل حينث (8)كرب، أو سبح  (7)، وإن(6)كالم البشر
  .(10)القياس أنه حينث :قال ابن الصباغ
أو أشار إليه مل حينث يف أصح القولني(  (12)ل يكلمه فراسله أو كاتبه (11)) وإن حلف

  .(13)ألنه ال يسمى كالما عرفا

 = ــــــــــــــ
 .11/50الطالبني 

 :انظر -هللا رمحه- ، واملذهب ما ذكره الشارح8/216، هناية احملتاج 10/116الغرر البهية  :انظروحينث يف اآلخر.  ( 1)
 ،12/312فتح العزيز 

 .4/217، هناية احملتاج 9/57، أسىن املطالب 11/51روضة الطالبني  :(  انظر2)
، منهاج 11/51روضة الطالبني  :هو األول. انظر :. واألصح4/1787، عجالة احملتاج 4/273الوسيط  :انظر ( 3)

 . 194 :الطالبني
 . 12/312فتح العزيز يف  -هللا رمحه- نقله عنه الرافعي ( 4)
 0( إذا)و  و "ج" "أ  " (  يف5)
 .2/579ه املالك ، فيض اإلل4/462، حاشية الشرقاوي 9/71أسىن املطالب  :(  انظر6)
 0"ب" )فإن(  (  يف7)
 0"ج" )سبح أو كرب(  (  يف8)
. وهذا القول هو 193 :، منهاج الطالبني12/329، فتح العزيز 8/141، التهذيب 4/276الوسيط  :(  انظر9)

 . 11/65روضة الطالبني  12/329فتح العزيز  :انظر -ما هللارمحه- الصحيح عند النووي وجزم به الرافعي
 .10/555 البيان يف -هللا رمحه- العمرايننقله عنه  ( 10)
 0"ج" )وإن حلف أنه(  (  يف11)
 0"ب" و "ج" )فكاتبه أو راسله(  (  يف12)
 .19/333، تكملة اجملموع للمطيعي 2/580، فيض اإلله املالك 4/313حتفة احملتاج  :(  انظر13)
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، واستثىن الرمز (2)استثىن الوحي وهو الرسالة من الكالم (1)حينث؛ ألن هللا تعاىل / :والثاين
 .(4)، فدل على أن ذلك من الكالم(3)من الكالم
  .(5)ألنه يسمى مصلياصليت فأحرم هبا حنث( ل  :)وإن قال :قال
  .(7)مبعظم الركعة فقام مقام مجيعها (6)ألنه إذا ركع فقد أتى ل حينث حىت يركع( :)وقيل

مبجرد الدخول يف العبادة  (10)؛ ألن(9)، واملذهب األول(8)وقيل: ال حينث إال ابلفراغ منها
حنث ابلشروع فيه، وال  (12)يصوم ال (11)حيصل االسم، فينبغي أن حينث؛ وألنه لو حلف/

 .(13)يعترب الفراغ، وال اإلتيان ابملعظم
 .(14)وحكى الغزايل أن اخلالف جار يف الصوم أيضا

ألنه ينفذ تصرفه فيه ابالعتياض، حينث(  :وإن حلف ل مال له وله دين، فقد قيل) :قال

 ــــــــــــــ
 / ب من " أ ". 122ل  (  هناية1)
     : تعاىليشري الشارح إىل قوله   (2)

   
  ( من سورة الشورى.51من اآلية ) 

     :يشري الشارح إىل قوله تعاىل ( 3)
   
   ( من سورة آل عمران.41من اآلية ) 

 .12/328، فتح العزيز 10/557البيان  :(  انظر4)
 .4/464، مغين احملتاج 2/377، فتح اجلواد 10/98، الغرر البهية8/117التهذيب  :(  انظر5)
 0"ب" و "ج" )أمتَّ(  (  يف6)
 .12/330، فتح العزيز 561-10/560البيان  :(  انظر7)
 .2004-5/2003، العباب احمليط 9/73روض الطالب  :(  انظر8)
 .11/66روضة الطالبني  :. انظر:وهو كما قال ( 9)
 0"ج" )ألنه(  (  يف10)
  0/ ب من "ب"25ل  (  هناية11)
 0"ج" )أن ال يصوم(  (  يف12)
 .19/342، تكملة اجملموع 8/117، التهذيب 639 :التلخيص :(  انظر13)
 .4/276الوسيط  ( 14)
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  .(4()3)عرفا (2)، ويعد غنيا به(1)واحلوالة
، نعم لو كان حاالًّ فاملذهب (5)ألن املالية صفة ملوجود، وال موجود هنال حينث(  :قيل)و  ]

  .(9)جيب عليه نفقة املوسرين (8)حىت أنه (7)؛ ألنه يعد غنيا عرفا وشرعا[(6)أنه حينث
ألنه  أظهر القولني(  (10)يف) وإن حلف ما له رقيق، أو ما له عبد، وله مكاتب،مل حينث 

 ، (12)دون السيد خبالف أم الولد (11)ه؛ بدليل أنه ميلك أكسابه ومنافعهكاخلارج عن ملك
 .(15()14)( (13))املكاتب عبد ما بقي عليه درهم :لقوله ) وحينث يف ايآخر( 

 ــــــــــــــ
 الغرمي زجَّاه عنه إىل غرمي آخر.النتقال تقول أحال من أحال حييل احتيال، وهي ا :احلوالة يف اللغة ( 1)

 .298 :، غاية البيان277-4/276لسان العرب  :عقد يقتضي نقل دين من ذمة إىل ذمة. انظر :يف الشرع
 0به( ليست يف "ب" (  )2)
 0)عرفا( ليست يف "ج" ويف "ب" )عرفاً وشرعاً(  ( 3)
 .4/464، مغين احملتاج 12/313، فتح العزيز 8/146التهذيب  :(  انظر4)
، روضة 12/313فتح العزيز  :. واألول هو األصح. انظر8/209، هناية احملتاج 4/1784عجالة احملتاج  :(  انظر5)

 .11/52الطالبني 
 .11/52، روضة الطالبني 12/313فتح العزيز  :وهو كما قال. انظر ( 6)
 0ما بني املعقوفني سقط من "ب"  ( 7)
 0"ب" و "ج"  )أنه( ليست يف ( 8)
 .4/1784، عجالة احملتاج 11/52، روضة الطالبني 8/146التهذيب  :(  انظر9)
 0( على" )أ  " (  يف10)
 0" ب" )منافعه واكتسابه(  (  يف11)
 .4/465، مغين احملتاج 12/314، فتح العزيز 10/566البيان  :(  انظر12)
 :معجم لغة الفقهاء :( غراما. انظر2,812ما يعادل )قطعة نقدية من الفضة وزهنا ستة دوانق، وهو  :الدرهم  (13)

185. 
، القضاء يف املكاتب، موقوفا على ابن عمر  :املكاتب، يف ابب ( يف كتاب2/787( )مالك يف )املوطأ (  أخرجه14)

 يف املكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو ميوت، احلديث :(، يف كتاب العتق، يف ابب4/242( )وأبو داود يف )السنن
املكاتب عبد ما  :املكاتب، يف ابب ( يف كتاب10/324( )(، واللفظ له، والبيهقي يف )السنن الكربى3926رقم )

إرواء  :حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر -هللا رمحه- بقي عليه درهم، وقد حسن الشيخ األلباين
 .6/119الغليل 

 ، روضة 12/314هو األول. انظر: فتح العزيز  :وأصح القولني. 8/209، هناية احملتاج 3/111املهذب  :(  انظر15)
 

= 
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 .(2)ألزم نفسه شيئا وأجاب عنه ؛ ألن الشافعي (1)وقيل: ال حينث قوال واحدا
ن اجلارية(  :حلف ل تسريت فقد قيلوإن ) :قال أي حيجبها عن ل حينث، حىت حيصِّّ

؛ إذ التسري مشتق ]من (3)وهو املنصوصويطأها وينزل( العيون ومينعها من اخلروج والربوز، )
  .(5)وذلك ال حيصل إال مبا ذكرانه (4)السرور

من  (7)وذ[مأخ (6)أي وإن مل ينزل؛ إذ التسري / حينث ابلتحصني والوطء(  :) وقيل
  .(9)، فكأنه يتخذها أسرى اجلواري، وهذا ال حيصل بدون التحصني والوطء(8)السرى

  .(11)التسري مشتق من السر وهو الوطء (10)إذحينث ابلوطء وحده(  :) وقيل
وقيل: حينث ابلوطء واإلنزال؛ ألن التسري يف العرف اختاذ اجلارية البتغاء الولد؛ وذلك 

 .(12)الموقوف على الوطء واإلنز 
 .(13)وقيل: إن هذا هو املنصوص

 = ــــــــــــــ
 .11/52الطالبني       

 .11/52، روضة الطالبني 7/290حلية العلماء  :(  انظر1)
املكاتب عبد ما بقي عليه من   :فإن ذهب ذاهب إىل أن يقول :-هللا رمحه- وذلك ما ورد يف األم من قول الشافعي ( 2)

عين عبدا يف حال دون حال، ألنه لو كان عبدا بكل حال كان مسلطا على بيعه وأخذ ماله، وما كتابته درهم، فإمنا ي
 .7/133األم  :وصفت من أنه حيال بينه وبينه منه. انظر

قوال آخر يف املسألة، ومنهم من جعل املسألة على قول واحد وَعدَّ  -هللا رمحه- فمن األصحاب من جعل كالم الشافعي
  ه.هذا إشكال وجواب

 مل أجده منصوصا عليه يف األم.  (3)
 .1/551، املغين يف اإلنباء 7/167لسان العرب  :(  انظر4)
 .9/89، أسىن املطالب 12/349، فتح العزيز 10/564البيان  :(  انظر5)
  0/ أ من " أ "  123ل (  هناية6)
 0ما بني املعقوفني سقط من "ج"  ( 7)
 .7/167لسان العرب  :(  انظر8)
 .3/111املهذب  :انظر ( 9)
 0"ب" )ألن(  (  يف10)
 .3/147، هتذيب األمساء واللغات 2/587الصحاح  :(  انظر11)
 .11/85، روضة الطالبني 12/349فتح العزيز  :. واألصح هو األول. انظر3/111املهذب  :(  انظر12)
 ، ومل أجده يف األم.10/564يف البيان  -هللا رمحه- حكاه العمراين  (13)
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إليه  (2)ومل ينو أنه يرفع (1)ل رأيت منكرا إل رفعته إىل القاضي فالن،/ :وإن قال) :قال
ألنه علق اليمني بعني موصوفة بصفة وقد حينث(  :إليه فقد قيل (3)وهو قاض فعزل مث رفع

، نعم يبقى فيه (5)نها وأكلهاآلكلن هذه احلنطة، فطح :، كما لو قال(4)زالت الصفة فلم يرب
  .نظر إىل فوات الرب بغري اختياره

تعريفا  (8)وذكر القضاء (7)؛ ألنه علق اليمني على العني(6)وهو األصحل حينث(  :) وقيل
 .(9)ال دخلت دار زيد هذه :ال شرطا، فأشبه ما لو قال

ذل  البلد َمن  ل رأيت منكرا إل رفعته إىل القاضي محل على قاضي  :وإن قال) :قال
 .(11)إليه (10)ألن التعريف ابأللف والالم يرجعكان( 

الرفع إليه بعد الرؤية، حىت لو  (14)من (13)خيتص ابلقاضي الذي يتمكن (12)ولكن هل
 .(16)حيكم حبنثه ن فيه وجهان (15)مات، أو عزل، ومل يرفعه إليه، هل

 ــــــــــــــ
 0/ أ من "ب" 26ل  اية(  هن1)
 0"ج" )يرفعه(  (  يف2)
 0"ج" )رفعه(  (  يف3)
 0"ج" )يربأ(  (  يف4)
 .9/78، أسىن املطالب 10/567، البيان 15/448احلاوي الكبري  :(  انظر5)
 .2/107، تصحيح التنبيه 12/336فتح العزيز  :انظر -ما هللارمحه- ، فقد جزم به الشيخان:( وهو كما قال6)
 0على العني( ليست يف "ج" (  )7)
 0"ب" و "ج" )القاضي(  (  يف8)
 .8/214، هناية احملتاج 2/353، فتح الوهاب 112-3/111املهذب  :(  انظر9)
 0"ب" )رجع(  (  يف10)
 .2/384، فتح اجلواد 4/1786، عجالة احملتاج 3/112املهذب  :(  انظر11)
 0)هل( ليست يف "ج"  ( 12)
 0"ب" و "ج" )ميكن(  (  يف13)
 0)من( ليست يف "ب" و "ج"  ( 14)
 0"ج" )فهل(  (  يف15)
 .11/73، روضة الطالبني 12/337فتح العزيز  :أنه ال حينث. انظر :أصحهما ( 16)
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، بر أبدىن زمان( (2)را، أو زماان، أو حقبا، أو ده(1))وإن حلف ل يكلم فالان حينا :قال
، ولو حلف ال يكلم فالان مدة (3)ألن هذه األمساء للزمان ومل يصح فيها نقل يدل على تقدير

 .(4)قريبة أو مدة بعيدة بر أبدىن زمان
ألن االستخدام طلب وإن حلف ل يستخدم فالان فخدمه وهو ساكت،مل حينث( ) :قال
 .(5)ومل يتحقق اخلدمة

]ألنه يطلق، فوكل فيه غريه، حىت فعل مل حينث(  (7)ل/(6)) وإن حلف ل يتزوج، و
وإن حلف ل يبيع، أو ل يضرب، فوكل غريه حىت فعل مل ، )(8)حلف على فعله ومل يفعل

( (12)بنفسه (11)كان ممن ل يتوىل ذل إن  (10)أنه :يف أظهر القولني، وفيه قول آخر (9)[حينث
 .(14)محال لليمني على العرف املعتادحنث( ) (13)لسلطانأي كا

لو حلف  (17)/ى احلقيقة دون اجملاز؛ بدليل أنهعل (16)بشيء؛ ألن اليمني تبىن (15)وليس/

 ــــــــــــــ
 . 1/552، املغين يف اإلنباء 5/1698الصحاح  :الوقت. انظر :احلني ( 1)
 .310 :، حترير ألفاظ التنبيه4/174العرب  لسان :بضم احلاء، وبضم القاف وسكوهنا، وهو الدهر. انظر :احل ْقب ( 2)
 .19/355، تكملة اجملموع 10/568البيان  :(  انظر3)
 املصدرين السابقني. (  انظر4)
 .2/580، فيض اإلله املالك 8/143، التهذيب 3/112املهذب  :(  انظر5)
 0و( و "ج" )أ" أ  " (  يف6)
 / ب من " أ ". 123ل  (  هناية7)
 . 2/580، فيض اإلله املالك 8/215، هناية احملتاج 8/142ب التهذي :(  انظر8)
 0ما بني املعقوفني سقط من "ب" و "ج"  ( 9)
 0 ليست يف " أ ")أنه(  ( 10)
 0"ج" )مثله(  (  يف11)
 0حنث( زايدة )"ب "  (  يف12)
 0"ج" )مثل السلطان(  (  يف13)
 .3/112، املهذب 15/378احلاوي الكبري  :(  انظر14)
 0/ ب من "ج" 226ل  (  هناية15)
 0"ب" )تبتىن(  (  يف16)
  0/ ب من "ب" 26ل  (  هناية17)
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  ال حينث؛ نظرا إىل قوله تعاىل (2)ال يقعد حتت السقف فقعد حتت السماء (1)أن
   

 (3) [] ًجمازاً،  (4)نظراً إىل أن هللا تعاىل مسى السماء سقفا
حلف ال جيلس يف ضوء سراج مل حينث ابجللوس يف ضوء الشمس؛ نظرا إىل أن هللا تعاىل  (5)وإن

  .(7)جمازا (6)تعاىل مساها سراجا
، وفرق أبن (9)وكل يف النكاح قوالن (8)ال حينث إذا وكل يف الشراء، وإذا :وقال يف التتمة

اإلضافة إىل املوكل، ولو أنكر املوكل ال يقع العقد للوكيل  (11)فيه إىل (10)اح حيتاج الوكيلالنك
  .فيظهر أنه ليس بعاقد، خبالف وكيل الشراء
  .وذكر يف النهاية اخلالف فيهما مجيعا

قوالً  (14)حينث :، وقيل(13()12)وإن حلف ال حيلق رأسه، فأمر غريه حبلقه، فقد قيل: قوالن
 .(15)واحداً 

 ــــــــــــــ
 0)أن( ليست يف "ب" و "ج"  ( 1)
 )فقعد حتت السماء( ليست يف " أ " و " ب ".  ( 2)
 ( من سورة األنبياء.32من اآلية ) ( 3)
 املعقوفني سقط من " أ " و " ب ". (  ما بني4)
 0"ب" )ولو(  (  يف5)
    :  الشارح إىل قوله تعاىليشري ( 6)

 ( من سورة نوح.16من اآلية ) 
 .12/308، فتح العزيز 10/562البيان :(  انظر7)
 0"ب" )وإن(  (  يف8)
 0"ب" )فقوالن(  (  يف9)
 0حيتاج الوكيل( ليست يف "ب" (  )10)
 0فيه( سقط من "ب " (  )11)
 0الن( "ب" و "ج" )فيه قو  (  يف12)
 .11/49، روضة الطالبني 8/142، التهذيب 7/295حلية العلماء  :(  انظر13)
 0"ج" )ال حينث(  (  يف14)
 حيث جزم به.  3/477فتح العزيز  :هو الثاين. انظر :املصادر السابقة. والصحيح (  انظر:15)
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 ضربة (2)هـوط وضربـة سـد مائـسوط فش (1)ائةـوإن حلف ليضربن عبده م) :قال
أي سواء ظن وإن مل يتحقق بر( كما لو ضربه متفرقا، )واحدة وحتقق أن الكل أصابه بر (

قياس مذهب الشافعي رمحة هللا  :، وخالف املزين يف حال الشك، وقال(3)اإلصابة أو شك فيها
  .(5)أنه ال يرب (4)عليه

  .(6)لنا أن الظاهر اإلصابة
 .(7)الحتمال عدم اإلصابةوالورع أن يكفر( ) :قال
، فقد (9)املشدودة دفعة واحدة (8))وإن حلف ليضربنه مائة ضربة فضربه ابملائة :قال

يف  (11)له ذلك يف الضرب/  (10)ألنه حصل بكل سوط ضربة؛ بدليل أنه حيسبقيل: يرب( 
  .(12)الزان

ضربة واحدة؛ بدليل ما لو رمى يف اجلمار سبع حصيات  (13)لكلألن ا: ل يرب( )وقيل
 .(15)مائة مرة :له سبع حصيات، وصار هذا كما لو قال (14)دفعة واحدة؛ فإنه ال حيسب

 ــــــــــــــ
 0مائة( ليست يف "ج" (  )1)
 0هبا( " أ " زايدة ) (  يف2)
 .4/314، حتفة احملتاج 12/341ز فتح العزي :(  انظر3)
  0رمحة هللا عليه( ليست يف "ب" و "ج" (  )4)
 .390 :خمتصر املزين  (5)
، روضة 12/341فتح العزيز  :أنه يرب. انظر :. وأظهر القولني8/211، هناية احملتاج 3/108املهذب  :(  انظر6)

 .11/78الطالبني 
 . 19/325، تكملة اجملموع للمطيعي 4/466، مغين احملتاج 10/552البيان  :(  انظر7)
 0" أ " و "ب" )املائة(  (  يف8)
 0"ب" )فشدَّ املائة وضربه هبا ضربة واحدة(  (  يف9)
 0"ب" و "ج" )حيتسب(  (  يف10)
  0/ أ من " أ " 124ل  (  هناية11)
 .2/352، فتح الوهاب 10/553، البيان 8/146التهذيب  :(  انظر12)
 0"ب" )اجلميع(  (  يف13)
 0"ج" )حيتسب(  (  يف14)
 :أنه ال يرب. انظر :. وأصحهما9/83، أسىن املطالب 4/1785، عجالة احملتاج 15/452احلاوي الكبري  :(  انظر15)

= 
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إل مترة ومل  (1)وإن حلف ل أكلت هذه التمرة فاختلطت بتمر كثري فأكله/: )قال
والورع أن يكفر( ، )(3)احمللوف عليها]الحتمال أهنا أهنا احمللوف عليها، مل حينث(  (2)يعرف

 .(4)الحتمال أهنا غري احمللوف عليها
، وإن حلف ل (6): ل أكلت رغيفني فأكلهما إل لقمة مل حينث[(5)حلف)وإن  :قال

هذه الرمانة فأكلها إل حبة مل حينث، وإن حلف ل يشرب ماء الكوز فشربه إل  (7)كلأي
أي وإن شرب منه؛ ألن اليمني ء النهر مل حينث( جرعة مل حينث، وإن حلف ل يشرب ما

  .(8)تعلقت ابجلميع فلم حينث ابلبعض
، (9)أي بعض ماء النهر؛ ألن شرب اجلميع ليس مبمكن: حينث بشرب بعضه( )وقيل
  .(10)، كما لو حلف ال يكلم بين فالن، فكلم واحدا منهمضعلى البعفحمل 

إذا قلنا ال حينث ابلبعض فينبغي أن ال تنعقد ميينه كما لو حلف  :(11)وقال القاضي حسني
 .(12)ألصعدن السماء

 = ــــــــــــــ
 .11/78، روضة الطالبني 12/341فتح العزيز 

  0/ أ من "ب"27ل  (  هناية1)
 0"ب" )يعلم(  (  يف2)
 .4/459، حاشية الشرقاوي 2/351 ، فتح الوهاب4/1783عجالة احملتاج  :(  انظر3)
 .2/580، فيض اإلله املالك 4/460، مغين احملتاج 284 :حتفة الطالب :(  انظر4)
 0( قال" )أ  " (  يف5)
 0املعقوفني سقط من "ب"  (  ما بني6)
 0( ت)أكل و "ج" "أ  " (  يف7)
 .8/204، هناية احملتاج 2/379، فتح اجلواد 3/112املهذب  :(  انظر8)
 0"ج" )غري ممكن(  يف  (9)
، روضة الطالبني 12/290فتح العزيز  :هو األول. انظر :. أصحهما10/570، البيان 8/135التهذيب  :(  انظر10)

11/34.  
القاضي حسني بن حممد بن أمحد املروروذي، أبو علي، من أعالم الشافعية، ومن كبار أصحاب القفال، وكان  (  هو11)

)التعليقة، أسرار الفقه، الفتاوى (، تويف  :كان غواصا يف الدقايق، من مصنفاته  :القفال يلقب حبرب األئمة، قال عنه
  .234 :، طبقات ابن هداية هللا225-1/224الطبقات البن قاضي شهبة  :( هـ. انظر462) :سنة

 .10/571يف البيان  -هللا رمحه- نقله عنه العمراين ( 12)
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ألن  مل حينث(  )وإن حلف ل أيكل مما اشرتاه زيد، فأكل مما اشرتاه زيد وعمرو، :قال
 .(1)كل جزء من أجزاء الطعام مل ينفرد زيد بشرائه

 :وحكى اخلراسانيون وجهني آخرين
  .(2): أنه حينثأحدمها
  .(3): حينث إن أكل أكثر من النصفوالثاين
ل حينث  :، فأكل منه، فقد قيل(4)خلطاهفوإن اشرتى كل واحد منهما شيئا : )قال

 (8)زيد، وإن (7)أنه أكل مما اشرتاه (6)ال يتيقن (5)ألن مبا دونهحىت أيكل أكثر من النصف( 
  .(9)أكل أكثر من النصف حتققنا أنه أكل مما اشرتاه زيد

متساويني، فإن كان أحدمها أكثر اعترب أن يزيد  (11)إذا كان الطعامان/ (10)لم أن هذا يفيد فيماواع
  .(14)من األجزاء (13)لغري احمللوف عليه ثلثا كان، أو ربعا، أو غري ذلك (12)على املقدار الذي هو/

 حنث( (16)عشرين حبة مل حينث، وإن أكل كفا (15)وقيل: إن أكل حبة أو: )قال

 ــــــــــــــ
 .2/354، فتح الوهاب 9/52املطالب  ، أسىن4/1787عجالة احملتاج  :(  انظر1)
 .11/46، روضة الطالبني 7/297، حلية العلماء 4/272الوسيط  :(  انظر2)
 .11/46حيث جزم به، روضة الطالبني  12/306العزيز  :أنه ال حينث. انظر :والصحيح .(  انظر املصادر السابقة3)
 0خلطاه( و "ج" )و " أ  " (  يف4)
 0نه ("ب" و "ج" )ما دو  (  يف5)
 0"ب" )ال يتعني(  (  يف6)
 0"ب" )ما اشرتاه(  (  يف7)
 0"ب" و "ج" )وإذا(  (  يف8)
 .8/134، التهذيب 3/113، املهذب 354-15/353احلاوي الكبري  :(  انظر9)
 "ب" و "ج" )فيه(. (  يف10)
 / ب من " أ ". 124ل  (  هناية11)
 0من "ج"  / أ227ل  (  هناية12)
 0ذلك( من  أكثر"ب" ) (  يف13)
 .12/306فتح العزيز  :(  انظر14)
 0" أ " )و ( (  يف15)
 0"ب" )حفنة(  (  يف16)
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يتميز يف  (5)ال (4)الطعامني إذا خلطا (3)كان من احلنطة وحنوها؛ ألن العادة أن  (2)/إذا (1)أي
  .(7)، وهذا اختيار ابن الصباغ(6)الكف ما اشرتاه رجل عما اشرتاه آخر

، (8)وقيل: ال حينث وإن أكل اجلميع؛ ألنه ال ميكن أن يشار إىل شيء منه أنه مما اشرتاه زيد
 .(10)وهذا اختيار القاضي أيب الطيب الطربي، (9)فأشبه املسألة قبلها

كان (12)إن كان مائعا حنث أبكله قليال كان أو كثريا، وكذا لو  (11)وحكى البصريون أنه
 .(13)دقيقا، وإن كان متميزا كالتمر، والرطب فأكل أكثر من النصف حنث، وإال فال

أو ) (16)أي لليمنيفدخلها انسيا(  (15)هذه الدار (14)وإن حلف ل يدخلقال: )
 ((17)جاهال
؛ للخرب (2)أنه ال حينث :أصحهما)ففيه قولن(  الدار احمللوف عليها، (1)أبهنا (18)أي

 ــــــــــــــ
 0أي( ليست يف "ب" (  )1)
 0/ ب من "ب"27ل  (  هناية2)
 0"ب" )يف(  (  يف3)
 0"ج" )اختلطا(  (  يف4)
 0"ج" )مل(  (  يف5)
 .19/359، تكملة اجملموع 9/52، أسىن املطالب 12/306فتح العزيز  :(  انظر6)
 .10/572يف البيان -هللا رمحه- ( نقله عنه العمراين7)
 .4/339الناوي  إخالص، 11/46، روضة الطالبني 10/572البيان  :(  انظر8)
 يعين املسألة السابقة فيما لو حلف ال أيكل مما اشرتاه زيد، فأكل مما اشرتاه زيد وعمرو. ( 9)
 .7/297،حلية العلماء 10/572البيان  :هو األول. انظر -هللا رمحه- ( بل اختيار القاضي أيب الطيب الطربي10)
  0"ب" )وقيل( بدل من )وحكى البصريون أنه(  (  يف11)
 0"ب" و "ج" )إن(  (  يف12)
، روضة 12/306فتح العزيز  :هو الثاين. انظر :. واألصح7/298، حلية العلماء 15/354احلاوي الكبري  :(  انظر13)

 .47-11/46الطالبني 
 0"ب" زايدة )إىل(  يف(  14)
 0"ب" زايدة )مدة(  (  يف15)
 0"ب" )اليمني(  (  يف16)
 0زايدة )هبا(  "ب" (  يف17)
 0أي( ليست يف " ج" (  )18)
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 . (4)؛ وألن هذه األحوال ال تدخل يف أوامر الشرع ونواهيه، فكذلك يف اليمني(3)املشهور
على ظهر إنسان ابختياره  (6)، وإن دخل(5): حينث؛ لتحقق صورة احمللوف عليهوالثاين

 .(8)، وإن أكره حىت دخل، ففيه قوالن يعرف بياهنما مما سبق(7)ث،كما لو دخل على دابةحن
ألنه مل يوجد )مل حينث( أي على ظهر إنسان بغري اختياره مكرها(  (9)وإن محل: )قال

  .(11)االختيار القائم مقام الفعل (10)الفعل، وال
وال ابختياره واحدا وجب أن ألنه ملا كان دخوله بنفسه ودخوله حمم: على قولني( )وقيل

 .(13)حمموال واحدا (12)يكون دخوله مكرها بنفسه ودخوله

 = ــــــــــــــ
 0"ج" )أهنا(  (  يف1)
 .11/79، روضة الطالبني 12/342فتح العزيز  :وهو كما قال. انظر ( 2)
عن أميت اخلطأ  وضع)) إن هللا  :قال  أن رسول هللا -هماهللا عن رضي- ما رواه ابن عباسشري الشارح إىل ي ( 3)

( كتاب الطالق، ابب طالق املكره 1/659احلديث أخرجه ابن ماجة يف )السنن()((  والنسيان وما استكرهوا عليه
النذور، رقم احلديث  (  يف171-4/170( )الدارقطين يف )السنن(، واللفظ له، و 2045والناسي، رقم احلديث )

 :(، وقال2855( كتاب الطالق، ابب ثالث جدهن جد، رقم احلديث )2/560( )(، واحلاكم يف )املستدرك33)
( كتاب 7/356( )هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب، والبيهقي يف )السنن الكربى

إرشاد  :انظرق، ابب ما جاء يف طالق املكره، وجوَّد إسناده، وحسن إسناده ابن كثري وصححه األلباين. اخللع والطال
  ( .1/124(، إرواء الغليل )1/90الفقيه )

 .19/360، تكملة اجملموع 3/113املهذب  :(  انظر4)
 .10/573، البيان 8/118التهذيب  :(  انظر5)
 0" أ " و "ب" )أدخل(  (  يف6)
 .5/2008، العباب احمليط 4/278الوسيط  :انظر(  7)
، روضة 12/342فتح العزيز  :أنه ال حينث. انظر :. وأصح القولني2/261، جواهر العقود 2/231الوجيز  :(  انظر8)

 .11/79الطالبني 
 0"ب" و "ج" )أدخل(  (  يف9)
 0ال( ليست يف "ب" (  )10)
 .9/84سىن املطالب ، أ12/343، فتح العزيز 3/113املهذب  :(  انظر11)
 0دخوله( ليست يف "ب" و "ج" (  )12)
فتح العزيز  :هو األول. انظر :. وأصح الطريقني361-19/360، تكملة اجملموع 10/574البيان  :(  انظر13)

 .11/79، روضة الطالبني 12/343
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 (1)ألنه فوت الرب/ )وإن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله يف يومه حنث(: قال
أبكل شيء من  :، أحدمها(4)يف العدة (3)، ومىت حينث ن فيه وجهان حكامها/(2)ابختياره

 .(5)مبجيء الغد :اينالرغيف، والث
 ، (7)من حيث إنه فات بغري اختياره، فعلى القولني يف املكره( (6))وإن تلف يف يومه

كما   حينث( :فقد قيلقبل انقضاء الغد، ) (9)أيمتكن من أكله( (8))وإن تلف من الود و
  .(10)آلكلن هذا الرغيف ومل يقيده مبدة فتلف بعد متكنه من أكله :لو قال

يكن التفويت  (11)ألن مجيع اليوم وقت لألكل، فلملقولني، وهو األشبه( : على ا)وقيل
هذا كما لو دخل عليه وقت  (14)يتعني وقته، فصار (13)ملاملطلق؛ ألنه  (12)بفعله، وخيالف

أيمث؛ ألن وقتها مقدر، ولو مات بعد التمكن  (15)الصالة فمات بعد التمكن من فعلها فإنه ال
 .(16)من احلج أمث؛ ألنه غري موقت

 ــــــــــــــ
  0/ أ من " أ " 125ل  (  هناية1)
 2/582، فيض اإلله املالك 4/430، كنز الراغبني 4/1783عجالة احملتاج  :(  انظر2)
 0/ أ من "ب"28ل  (  هناية3)
كتاب يف الفقه الشافعي، للحسني بن علي الطربي، وهو شرح على اإلابنة للفوراين، ويتكون من مخسة أجزاء   :العدة ( 4)

 .1/248، الطبقات البن قاضي شهبة 3/27طبقات السبكي  :انظر .ضخمة
   مل أجد من حكاه عن صاحب العدة. (5)

 0"ج" )يده(  (  يف6)
روضة الطالبني  :أنه ال حينث. انظر :. وأظهر القولني4/311، حتفة احملتاج 15/369احلاوي الكبري  :(  انظر7)

11/67. 
 0قد( " أ " زايدة ) (  يف8)
 0"ج" زايدة )من(  (  يف9)
 .19/363، تكملة اجملموع للمطيعي 9/74، أسىن املطالب 12/332فتح العزيز  :(  انظر10)
 0"ب" )ومل(  (  يف11)
 0"ب" و "ج" )ويفارق(  (  يف12)
 0مل( ليست يف " ب" (  )13)
 0"ب" )وصار(  (  يف14)
 0"ب" )مل(  (  يف15)
 .11/68روضة الطالبني  :هو األول. انظر :. واملذهب12/332، فتح العزيز 10/575البيان  :(  انظر16)
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، (1)وقيل: هو على قويل اإلكراهل فارقت غرميي، فهرب منه مل حينث(  :وإن قال: )قال
ال فارقتك  (3)وهللا :، وإن قال(2)وليس بشيء؛ ألنه حلف على فعل نفسه ومل يوجد ذلك منه

  .(5)أبرأه عنه، أو أحاله على غريه وفارقه حنث (4)حىت أستويف حقي، فأعطاه عنه عوضا، أو
 فدفع إليه شيئا على أنه داننري فخرج حناسا فعلى القولني يف (6)حقه داننري وإن كان

  .(7)اجلاهل
، (8)ملا بيناه يف الطالقإن شاء هللا متصال ابليمني، مل حينث(  :وإن حلف فقال) :قال

لستثناء( على عادته ومل يقصد به رفع اليمني مل يصح ا (9)وإن جرى الستثناء على لسانه)
  .(10)ألنه مل يقصده

 له الستثناء مل يصح الستثناء( (12)اليمني مث عنَّ  (11)وإن عقد) :قال
وإن عنَّ له ) (16)،/(15)فال يرتفع بعد ثبوته(14)اليمني بعد متامه يثبت حكمه / (13)ألن عقد

 ــــــــــــــ
، روضة 12/338فتح العزيز  :هو الطريق األول. انظر :املذهب. و 7/301، حلية العلماء 3/114املهذب  :(  انظر1)

 . 11/74الطالبني 
 .9/80، أسىن املطالب 11/74، روضة الطالبني 8/139التهذيب  :(  انظر2)
 0وهللا( ليست يف "ب" (  )3)
 0"ج" )و(  (  يف4)
 .5/2005، العباب احمليط 4/277الوسيط  :(  انظر5)
  .189 :معجم لغة الفقهاء :( غراما.انظر4,25وهو نوع من النقود الذهبية، ويساوي )مجع دينار،  :الداننري ( 6)
 .12/340، فتح العزيز 10/583البيان  :(  انظر7)
 ، بتحقيق الزميل حممد مزايين.931:غنية الفقيه (  انظر:8)
 0على لسانه( ليست يف "ب" (  )9)
 .232-12/231، فتح العزيز 15/284احلاوي الكبري  :(  انظر10)
 0"ب " )قصد(  (  يف11)
 .1570 :القاموس احمليط :أي ظهر أمامك واعرتض. انظر :عنَّ  (12)
 0"ب " )قصد(  (  يف13)
 0/ ب من "ب"28ل  (  هناية14)
 .2/585فيض اإلله املالك  :(  انظر15)
 0/ ب من "ج"  227ل  (  هناية16)
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تثناء، ألنه حتققت النية متصلة ابللفظ قبل االسيصح(  :الستثناء يف أثناء اليمني فقد قيل
  .(3)ابتداء اليمني (2)من(1)فأشبه ما لو كانت

 .(5)اقرتان النية جبميعه (4)ألن املوجب مجيع اللفظ فاشرتط /ل يصح(  :)وقيل
ل سلمت على فالن فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه مل حينث(  :وإن قال) :قال

، وحكى بعض (6)ئزألن اللفظ وإن كان عاما فقد خصه ابلنية، وختصيص العموم جا
  .(8()7)اخلراسانيني أنه على قولني

احمللوف عليه  (9)أي مل ينو السالم على احمللوف عليه وال استثىن)وإن مل ينو شيئا(  :قال
ال حينث؛ ألنه ال يعد  :، والثاين(12)اللفظ (11)عموم (10)حينث؛ نظرا إىل :أحدمهاففيه قولن( )

  .(13)مسلما عليه عرفا
ل دخلت على فالن، فدخل على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه فقد  :وإن قال) :قال
؛ ألن االستثناء ال يصح يف (14)كاملسألة قبلها، واألول أصححينث، وقيل: ل حينث(  :قيل

 ــــــــــــــ
  0"ج" زايدة )النية(  (  يف1)
 0"ج" )يف(  (  يف2)
 .19/263، تكملة اجملموع للمطيعي 15/284: احلاوي الكبري ظر(  ان3)
 / ب من " أ ".  125ل (  هناية4)
 . 10/132البيان  :(  انظر5)
 .10/129، الغرر البهية 4/346الناوي  إخالص، 3/110املهذب  :(  انظر6)
 0" أ "و "ج" )على القولني(  (  يف7)
فتح العزيز  :أنه ال حينث. انظر :. واملذهب10/559، البيان 7/286، حلية العلماء 4/279الوسيط  :(  انظر8)

 .11/80حيث جزم به، روضة الطالبني  12/345
 0"ج" )االستثناء(  (  يف9)
 0نظرا إىل( ليست يف "ب" (  )10)
  0"ب" )لعموم(  (  يف11)
 .2/348، فتح الوهاب 4/423، كنز الراغبني 4/1779عجالة احملتاج  :(  انظر12)
، روضة 12/344فتح العزيز  :أنه حينث. انظر :. واألظهر4/450، مغين احملتاج 15/445احلاوي الكبري  :ر(  انظ13)

 .11/80الطالبني 
 .11/80، روضة الطالبني 12/345فتح العزيز  :وهو كما قال. انظر ( 14)
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دخلت عليكم إال زيدا مل يكن  :األفعال، أال ترى أنه لو دخل على مجاعة فيهم زيد، فقال
 .(2)، وهللا أعلم(1)صحيحا

 ــــــــــــــ
 .450-4/449، مغين احملتاج 2/384، فتح اجلواد 9/84، أسىن املطالب 12/345فتح العزيز  :(  انظر1)
 وهللا أعلم( ليست يف " أ " و "ج".(  )2)
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 اليمينباب كفارة 
كافرا؛ ألنه يكفر   :قيل لألكار (1)الكفارة كفارة؛ ألهنا تكفر الذنب أي تسرته، ومنه مسيت

 . (2)البذر أي يغطيه
، وإذا كرر اليمني على فعل واحد (3)لآلية)إذا حلف وحنث لزمته الكفارة(  :قال
لنا إنه إذا نوى ، وإن مل تكن له نية وق(6)عليه كفارة واحدة يف أصح القولني (5)وجبت (4)وحنث

 .(8)االستئناف تلزمه كفاراتن فههنا قوالن(7)/
إىل  (10)ألهنا عبادة بدنية ال حاجة بهابلصوم مل جيز حىت حينث(  (9))فإن كان يكفر :قال

 ــــــــــــــ
 0منه( ليست يف "ب" (  )1)
 .318 :، املصباح املنري114-3/113النظم املستعذب  :(  انظر2)
     :( يشري الشارح إىل قوله تعاىل3)

   
    

  
    

     
    

     
   

   
  

    
     اآلية

 ( من سورة املائدة.89)
 وحنث( ليست يف " أ " و "ج".(  )4)
 0"ج" )وجب( (  يف5)
 .11/82روضة الطالبني  :نظروهو كما قال. ا ( 6)
 0/ أ من "ب" 29ل  (  هناية7)
روضة الطالبني  :أنه تلزمه كفارة واحدة. انظر :. وأصح القولني7/305، حلية العلماء 3/115املهذب  :(  انظر8)

11/82. 
 0"ب" )كفّر( بدل من )كان يكفر(  (  يف9)
 به( ليست يف " أ ".(  )10)
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رمضان، ]وفيه احرتاز عن اجلمع بني  (1)، فلم جيز تقدميها، كصومبعلى الوجو تقدميها 
 .(3()2)الصالتني[
 ،(5)ليخرج من اخلالفابملال فاألوىل أن ل يكفر حىت حينث(  (4))وإن كان يكفر :قال

، وابلقياس على تقدمي (7()6)للحديث الذي رواه أبوداود يف سننه)فإن كفر قبل احلنث جاز( 
 . (9)احلول (8)الزكاة على/ 

يتوصل به إىل  (10)كيال)وقيل: إن كان احلنث مبعصية مل جيز أن يكفر قبل احلنث( 
ألن الكفارة ال يتعلق هبا حتليل وال حترمي، بل احمللوف عليه على وليس بشيء( ، )(11)املعصية
 .(12)حالته

والكفارة أن يعتق رقبة، أو يطعم عشرة مساكني، أو يكسوهم، واخليار يف ذل  ) :قال
اإلطعام أطعم أراد العتق أعتق رقبة كما ذكران يف الظهار، وإن أراد  (1)إنو ، )(13)لآليةإليه( 
 ــــــــــــــ
 "ب" )كشهر(  (  يف1)
 0املعقوفني سقط من "ب"  ني(  ما ب2)
 .19/382، تكملة اجملموع 2/345، فتح الوهاب 10/588البيان  :(  انظر3)
 0"ب" و "ج" )كفّر( بدل من )كان يكفر(  (  يف4)
االختيار لتعليل املختار  :حيث أنه ال جيوز تقدمي الكفارة على احلنث. انظر -هللا رمحه- يقصد خالف أيب حنيفة ( 5)

 .2/266األهنر ، جممع 4/58
  0"ب" و "ج"  يف سننه( ليست يف(  )6)
غريها خريا منها فكفر عن ميينك، مث آت الذي هو خري(  إذا حلفت على ميني فرأيت) :قوله  يشري الشارح إىل ( 7)

 .خترجيهسبق وقد 
  0/ أ من " أ " 126ل  (  هناية8)
 .1773-4/1772تاج ، عجالة احمل12/258، فتح العزيز 8/109التهذيب  :(  انظر9)
 0"ب" و "ج" )لئال(  (  يف10)
 .4/440، مغين احملتاج 4/415، كنز الراغبني 12/259فتح العزيز  :(  انظر11)
 . 4/1773، عجالة احملتاج 10/588البيان  :(  انظر12)
   :يشري الشارح إىل قوله تعاىل  (13)

    
    

    
   ( من سورة املائدة.89اآلية )من 
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وثلثا، كما ذكران يف الظهار، وإن أراد الكسوة  (3)كل مسكني رطال  (2)نيعشرة مساك
، (4)دفع إىل كل مسكني ما يقع عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل، أو منديل

لى ما ينطلق ع (6)ألن الشرع ورد ابلكسوة مطلقا وال عرف له فيه، فيحمل( (5)أو مئزر
 .(7)عليه االسم

ألنه روي أن عمران بن جيوز(  :، فقد قيل(10)(9)أعطاهم قلنسوة (8))فإن :قال
 . (13)ذكر ذلك يف تفسري اآلية (12()11)حصني

 . (15)، ويف إجزاء اجللود والفراء وجهان(14)ألنه ال يقع عليه االسمل جيوز(  :) وقيل
 ،(3)؛ ألنه يشبه الطعام املسوس(2)ذهبت قوته (1)أي الذيول جيزئ فيه اخللق( ) :قال

 = ــــــــــــــ
 0إن( ف" )أ  " (  يف1)
 0عشرة مساكني( ليست يف "ب" و "ج" (  )2)
( غراما تقريبا، وهو املراد بكالم الفقهاء 384)الرطل: بكسر الراء وفتحها، وهو ما يوزن به، والرطل العراقي يساوي   (3)

 .200عند كالمهم على أوزان غري الفضة. انظر: معجم لغة الفقهاء: 
 .355 :، املصباح املنري14/225لسان العرب  :بكسر امليم، هو اسم ملا ميسح به. انظر :املنديل ( 4)
 .311 :رير ألفاظ التنبيه، حت2/503الصحاح  :بكسر امليم، هو اإلزار. انظر :املئزر ( 5)
 0"ب" )فحمل(  (  يف6)
 .2/588، فيض اإلله املالك 3/116املهذب  :(  انظر7)
 0"ب" )وإن(  (  يف8)
 مكرر يف " أ " و "ب". ( 9)
 .108-3/107، النظم املستعذب 12/175ملبوس على قدر الرأس. انظر: لسان العرب  القلنسوة: ( 10)
 0"ب" و "ج" )احلصني(  (  يف11)
( هـ، وغزا مع 7) :، أسلم سنة عمران بن حصني بن عبيد بن خلف اخلزاعي، أبو جنيد، صاحب رسول هللا (  هو12)

 :( هـ. انظر52) :غري مرة، ويل قضاء البصرة، وكان ممن اعتزل فتنة علي ومعاوية رضي هللا عنهما، تويف سنة النيب 
 .512-2/508، سري أعالم النبالء 4/281أسد الغابة 

 (، وضعف إسناده.2/91ابن كثري يف تفسريه ) أثر عمران  (  أخرج13)
فتح  :هو الثاين. انظر :. واألصح4/441، مغين احملتاج 9/23، أسىن املطالب 11/23روضة الطالبني  :(  انظر14)

 .11/23، روضة الطالبني 12/274العزيز 
، 12/274فتح العزيز  :عدم اإلجزاء. انظر :. وأصحهما7/309، حلية العلماء 15/321احلاوي الكبري  :(  انظر15)

 .11/23روضة الطالبني 
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 .(5)كالطعام العتيقدفعة أو دفعتني(  (4)وجيزئ ما غسل/)
عن كفايته على الدوام حبيث أي الفاضل كان معسرا ل يقدر على املال(   (6))فإن :قال

وإن كان له مال غائب ، )(9)لآلية)كّفر ابلصوم(  ،(8)واملسكنة (7)جيوز له أخذ الزكاة ابلفقر/
 .(12()11)[عتق من غري ضرر، فال يكفر ابلصوم]ألنه قادر على اليكفر ابلصوم(  (10)مل جيز أن
ليخرج من بعة( واألوىل أن تكون متتا، )(14)لآليةثالثة أايم(  (13))والصوم :قال
 . (17()16)اآلية عمال إبطالقأنه جيوز(  :فإن فرقها ففيه قولن أصحهما، )(15)اخلالف

 = ــــــــــــــ
 0"ج" )اليت(  (  يف1)
 .5/141، لسان العرب 4/1216الصحاح  :(  انظر2)
 .4/1774، عجالة احملتاج 10/590البيان  :(  انظر3)
 / ب من "ب".29ل  (  هناية4)
 .8/183، حاشية الشرباملسي 4/296حتفة احملتاج  :(  انظر5)
 0)وإن(  "ب" و "ج" (  يف6)
 0من "ج"  / أ228ل  (  هناية7)
 .2/589، فيض اإلله املالك 4/442، مغين احملتاج 10/591البيان  :(  انظر8)
      :يشري الشارح إىل قوله تعاىل (9)

    ( من سورة املائدة.89اآلية )من 
 0مل جيز أن( ليست يف "ب" )(  10)
 0املعقوفني سقط من "ب"  (  ما بني11)
 .4/1775، عجالة احملتاج 4/417كنز الراغبني   :(  انظر12)
 0" )والتكفري ابلصوم( أ  " (  يف13)
     :يشري الشارح إىل قوله تعاىل ( 14)

     من اآلية
 من سورة املائدة. (89)

، منار السبيل 4/8اللباب  :حيث أهنما يوجبان التتابع. انظر -رمحهما هللا-( يقصد خالف أيب حنيفة وأمحد 15)
2/440 . 

     :( يشري الشارح إىل قوله تعاىل16)
     من اآلية

 ( من سورة املائدة.89)
 .2/595، اإلقناع للشربيين 543 :، كفاية األخيار12/272فتح العزيز  :انظر(  17)
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 .(2))متتابعات(؛ إذ القراءة الشاذة تنزل منزلة خرب الواحد (1)ال جيوز؛ لقراءة ابن مسعود :والثاين
وإن كان عبدا ، )(4)ليس من أهله ألنه)وإن كان احلالف كافرا مل يكفر ابلصوم(  (3):/قال
له املوىل يف التكفري ابملال مل جيز يف أصح القولني، وجيوز يف ايآخر ابلطعام،  (5)فأذن

 . والكسوة دون العتق (
 (8)أنه :ملواله، والثاين (7)أنه :أحدمها :، فعلى هذا يف والئه وجهان(6)وقيل: جيوز ابلعتق

 موقوف. 
، وأنكر عليه األصحاب (1)له (12): يكون الوالء(11)يف التقريب (10()9)وقال ابن القفال

 ــــــــــــــ
، وكان يعرف اإلسالمعبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل، أبو عبد الرمحن، كان إسالمه قدميا يف أول  (  هو1)

، اإلصابة 115-3/110االستيعاب  :( هـ. انظر32) :بصاحب السواد، من املكثرين من رواية احلديث، تويف سنة
4/233-236. 

منهاج  :هو األول. انظر :. واألظهر4/465، حتفة احلبيب 8/184، هناية احملتاج 15/329احلاوي الكبري  :(  انظر2)
 .191 :الطالبني

 / ب من " أ ". 126ل  (  هناية3)
 .544 :كفاية األخيار  :(  انظر4)
 0"ب" )فإن أذن(  (  يف5)
فتح العزيز  :أنه ال يكفر ابلعتق. انظر :. واملذهب277-12/276، فتح العزيز 7/311اء حلية العلم :(  انظر6)

 .11/27، روضة الطالبني 12/280
 0أنه( ليست يف "ج" (  )7)
 أنه( ليست يف " أ ".(  )8)
 0" أ ") القفال(  (  يف9)
ال الكبري، واشتهر االبن بصاحب أبو احلسن، وأبوه يعرف ابلقف القاسم بن حممد بن علي القفال الشاشي، (  هو10)

الذيل على طبقات  :( هـ تقريبا. انظر400) :التقريب، كان إماما جليال، صاحب إتقان وحتقيق وضبط، تويف سنة
 .337-2/334، طبقات السبكي 2/830ابن الصالح 

ر املزين، وهو كتاب شرح به خمتص، كتاب يف املذهب الشافعي، للقاسم بن حممد بن علي القفال الشاشي  :التقريب( 11)
 عزيز عظيم الفوائد، وحجمه قريب من حجم فتح العزيز للرافعي، أستكثر فيه من األحاديث، ومن نصوص الشافعي

 .218، طبقات ابن هداية هللا 279-2/278هتذيب األمساء واللغات  :بلفظها دون االكتفاء ابملعىن. انظر
بة مرتاخية عن عصوبة النسب سببها زوال امللك عن الرقيق ابحلرية. عصو  :يف الشرعو  النصرة. :يف اللغة :الوالء  (12)

 . 379 :، النهاية400 :املصباح املنري :انظر
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 ذلك، ومأخذ القولني أن العبد هل ميلك املال بتمليك السيد أم ال ن وقد بني يف موضعه.
أي مثل أن كان يف وإن أراد أن يكفر ابلصوم يف وقت ل ضرر على املوىل فيه( ) :قال
 . (3)من غري إذن املوىل؛ إذ ال ضرر عليه (2)أيجاز( الشتاء )

 ، وليس بشيء. (4)وقيل: ال جيوز
ملا حلف بوري إذنه وحنث بوري إذنه مل جيز(  (5)وإن كان عليه ضرر نظرت فإن) :قال

، جيوز( :وإن حلف إبذنه وحنث بوري إذنه، فقد قيل، )(7)من اإلضرار الغري املرضي به (6)فيه/
ألنه إذا مل جيز فيما إذا ل جيوز، وهو األصح(  :)وقيل إذنه وحنث إبذنه، كما لو حلف بغري

وقد هناه عن  (8)حلف بغري إذنه وحنث بغري إذنه ومل ينهه عن احلنث ابليمني، فألن ال جيوز هنا
 .(10)أوىل (9)احلنث ابليمني كان ذلك

 . (13)ومإىل نفس الص (12)؛ ألن النهي مل يعدخالف وصام أجزأه ( (11)إنف) :قال
أي دون كان نصفه حرا ونصفه عبدا وله مال، كفر ابلطعام، والكسوة(   (14)وإن) :قال

 = ــــــــــــــ
 .10/594يف البيان  -هللا رمحه- ( نقله عنه العمراين1)
 0أي( ليست يف "ج" (  )2)
 . 12/277، فتح العزيز 8/113، التهذيب 3/117املهذب  :(  انظر3)
فتح العزيز  :هو األول. انظر :. واألصح11/25، روضة الطالبني 10/595، البيان 7/310العلماء حلية  :(  انظر4)

 .11/25، روضة الطالبني 12/277
 0"ج" زايدة )كان(  (  يف5)
 0/ أ من "ب"30ل  (  هناية6)
 .4/1776، عجالة احملتاج 10/595البيان  :(  انظر7)
 0"ج" )ههنا(  (  يف8)
 0"ج" ذلك( ليست يف (  )9)
 .8/184، هناية احملتاج 10/595البيان  :(  انظر10)
  0إن( و ) أ " " (  يف11)
 0"ج" )املنع ال يع ْد(  (  يف12)
 .10/596، البيان117/ 3املهذب  :(  انظر13)
 0"ج" )فإن(  (  يف14)
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ألنه قادر على )واألول أصح(  ،(1)من حيث إنه انقص ابلرقهو كالعبد القن(  :وقيلالعتق، )
 ، وهللا أعلم.(2)التكفري ابملال الذي هو فاضل عن كفايته على الدوام، فأشبه احلر

 ــــــــــــــ
 .12/280، فتح العزيز 8/114التهذيب  :(  انظر1)
، روضة 12/280فتح العزيز  :هو األول. انظر :. والصحيح8/185تاج ، هناية احمل2/595اإلقناع للشربيين  :(  انظر2)

 . 11/27الطالبني 



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

101 

 باب العدد
 . (5()4)وإابحتها لألزواج (3)براءة الرحم/ (2)، ويف الشرع اسم ملا حتصل به(1)مشتقة من العدد وهي
عليها العدة، وإن طلقها بعد اخللوة  (6)إذا طلق امرأته بعد الدخول وجبت) :قال

  :لقوله تعاىلأصحهما أنه ل عدة عليها(  :ففيه قولن
  

   
  
    

    
    (7)  فمنطوق

 (8)اآلية يدل على عدم وجوب العدة على غري املدخول هبا، ومفهومها يدل على وجوهبا على
التمكني  (14)حصل (13)/(12)ابخللوة جتب ألن (11)أهنا (10)وهو القدمي :، والثاين(9)خول هبااملد

، وجتب العدة ابستدخال (16)مقام االستيفاء؛ بدليل اإلجارة (15)من استيفاء املنفعة؛ وذلك قائم

 ــــــــــــــ
 .236 :املصباح املنري ،313 :حترير ألفاظ التنبيه :(  انظر1)
 0به( ليست يف "ب" و "ج" (  )2)
  0/ أ من " أ " 127ل (  هناية3)
 0"ب" )للزوج(  (  يف4)
 .435 :جالسراج الوها  ،275 :النهاية :(  انظر5)
 0"ج" )وجب(  (  يف6)
 ( من سورة األحزاب.49( من اآلية )7)
 0"ب" )يف(  (  يف8)
 . 4/59إعانة الطالبني  ،7/128هناية احملتاج  :(  انظر9)
 .2/460فيض اإلله املالك  ،8/250فتح العزيز  ،11/8البيان  :(  انظر10)
 0"ب" و "ج" )أنه(  (  يف11)
 0"ج" )اخللوة(  (  يف12)
 0/ ب من "ب"30ل هناية(  13)
 0"ج" )حصلت(  (  يف14)
 0"ب" )قام(  (  يف15)
 .19/393تكملة اجملموع للمطيعي  ،3/118املهذب  :(  انظر16)
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 .(1)ماء الزوج
  :لقوله تعاىلعليها العدة وهي حامل اعتدت بوضع احلمل(  (2)ومن وجبت) :قال

   
    

 (3) ،واملعترب انفصال مجيع احلمل؛ ألن إطالق لفظ احلمل يقتضي مجيعه؛ بدليل اليمني ،
  .(5)التوأمني أو خرج بعض احلمل مل تنقض العدة انفصل أحد (4)ولو

محلت به أمه  (8)حممد بن عجالن :(7)رمحه هللا (6)الشافعي/ :قال)وأكثره أربع سنني( 
  .(9)سنني أربع

  (13)محلت به أمه أربع سنني (12)أن هرم بن حيان :(11)يف املعارف (10)وقال القتييب
لت ثالث بطون كل جارتنا امرأة حممد بن عجالن مح :-رمحه هللا- (1)وقال مالك

 ــــــــــــــ
 .2/320حاشية البيجوري  ،7/364أسىن املطالب  ،11/365روضة الطالبني  :(  انظر1)
 0"ج" )وجب(  (  يف2)
 ( من سورة الطالق.4( من اآلية )3)
 0و "ج" )فلو(  "ب" (  يف4)
 .424 :كفاية األخيار  ،3/1434عجالة احملتاج  ،447-9/446فتح العزيز  :(  انظر5)
 0"ب" من "ج"  228ل  (  هناية6)
 0"ب" و "ج" )رضي هللا عنه(  (  يف7)
املا ولد يف خالفة عبد امللك بن مروان، كان فقيها مفتيا ع ،أبو عبد هللا ،حممد بن عجالن القرشي املدين (  هو8)

 :تويف سنة ،-رحم هللا اجلميع -وروى عنه مالك بن أنس ،روى عن عبد الرمحن بن هرمز وعمرو بن شعيب ،صدوقا
 .647-3/646هتذيب التهذيب  ،322-6/317سري أعالم النبالء  :( هـ. انظر148)

 .وال يف غريها مل أقف عليه يف األم (9)
)غريب احلديث،  :روزي، أبو حممد، مصنفاته تزيد على الستني منهاعبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري املهو  ( 10)

، سري أعالم النبالء 2/281هتذيب األمساء واللغات  :( هـ. انظر276) :غريب القرآن، املعارف( وغريها، تويف سنة
13/296.  

يف جملد.  عوهو مطبو املروزي، كتاب يف األخبار والرتاجم والسري، لعبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري   :املعارف ( 11)
 .4/137، األعالم 13/297انظر سري أعالم النبالء 

-وويل بعض احلروب يف أايم عمر وعثمان  ،هرم بن حيان األزدي، أحد العابدين، حدث عن عمر  (  هو12)
 .5/366، أسد الغابة 4/98ستيعاب اال :( هـ. انظر26ببالد فارس، تويف بعد سنة ) -رضي هللا عنهما

 .328املعارف:  (13)
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 . (4)يف جوفها أربع سنني (3)يبقى احلمل (2)بطن
أيت ابمرأة ولدت لستة أشهر   (5)وأقل مدة احلمل ستة أشهر؛ ملا روي أن عثمان

   :أنزل هللا تعاىل :فقال ابن عباس  فشاور القوم يف رمجها

   (6) 
فالفصال يف      (7) :وأنزل

 . (9)يف ستة أشهر (8)عامني واحلمل
 .(11)ولد لستة أشهر (10)إن عبد امللك بن مروان :رفوقال القتييب يف املعا

أن ذل   (1)ي، وشهد القوابلـق آدمـور فيه خلـيتص (13)ما ل (12)عت/ـ)وإن وض :قال

 = ــــــــــــــ
صاحب  ،إمام دار اهلجرة ،( هـ93) :ولد سنة ،أبو عبد هللا ،مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي (  هو1)

تقريب  ،135-8/48سري أعالم النبالء  :( هـ. انظر179) :تويف سنة ،)املوطأ( :من مصنفاته ،املذهب املشهور
 .516 :التهذيب

 0"ج" )كل محل(  (  يف2)
 0احلمل( ليست يف "ج" (  )3)
(، والبيهقي 282النكاح، ابب املهر، رقم ) ( يف كتاب3/322الدارقطين يف السنن ) -هللا رمحه- أخرج خرب مالك ( 4)

 يف أكثر احلمل. ءما جا( كتاب العدد، ابب 7/443يف السنن الكربى )
ولد بعد الفيل بست سنني، اثلث اخللفاء  ،عبد هللا أبو ،عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية القرشي األموي (  هو5)

( هـ. 35) :تويف سنة ،ابجلنة أحد العشرة الذين شهد هلم رسول هللا  اإلسالم،أسلم يف أول  ،وذو النورين ،الراشدين
 .4/456اإلصابة  ،3/578أسد الغابة  :انظر

 ( من سورة األحقاف.15من اآلية ) ( 6)
 ة لقمان.( من سور 14من اآلية ) ( 7)
 0"ج" )فاحلمل(  (  يف8)
(، والطربي يف 2/93ابب اليت تضع لستة أشهر، وسعيد بن منصور يف السنن ) (  يف7/351) قعبدا لرزا (  أخرجه9)

 . ( كلهم عن ابن عباس 491-2/490تفسريه )
هـ، توىل اخلالفة بعد 26ة ولد سن ،أبو الوليد ،عبد امللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية األموي (  هو10)

 .2/625هتذيب التهذيب  ،4/246سري أعالم النبالء  :هـ. انظر86 كان فقيها شجاعا عابدا، تويف سنةأبيه،  
 .328املعارف:   (11)
 / ب من " أ ". 127ل (  هناية12)
 0(  يف "ب" و "ج" )مل(13)
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 .(2)وقد بينا ذلك يف عتق أم الولد فيه قولن( :تنقضي به العدة، وقيل :خلق آدمي فقد قيل
  ؛ لقوله تعاىل:((4)األقراء اعتدت أطهار (3)اتوإن كانت من ذو ) :قال

   
   

 (5) / قوله تعاىل: (6)واملراد ثالثة أطهار؛ بدليل   
  (7) تعاىل ولهكما يف ق  (8)أي يف وقت عدهتن:  

    
   (9) ](10)]أي يف يوم القيامة  ،

  .(12)العدة (11)والطالق املأمور به يف الطهر، فدل على أنه وقت
 . (14()13)أن القرء هو االنتقال من الطهر إىل احليض :وحكى اخلراسانيون قوال آخر

هو من قوهلم  :، وقيل(15)صل القرء اجلمع يقال قرأت املاء يف احلوض إذا مجعته فيهوأ
 .(16)قرأت الناقة إذا محلت فكأن املرأة حتمل دمها

 = ــــــــــــــ
 .269 :حترير ألفاظ التنبيه :. انظرمجع قابلة، وهي اليت تتلقى الولد عند والدة املرأة :القوابل  (1)
  ، بتحقيق الزميل حممد مزايين.668-667أنظر: غنية الفقيه:( 2)

 0( ي" )ذو أ  " (  يف3)
 0"ب" )أشهر(  (  يف4)
 ( من سورة البقرة.228من اآلية ) ( 5)
 0/ أ من "ب"31ل  (  هناية6)
 ( من سورة الطالق.1من اآلية ) ( 7)
 .4/378تفسري ابن كثري  ،1/220للشافعي  أحكام القرآن :(  انظر8)
 ( من سورة األنبياء.47من اآلية ) ( 9)
 0املعقوفني سقط من "ج"  (  ما بني10)
 وقت( ليست يف " أ ".(  )11)
 .2/464فيض اإلله املالك  ،3/505مغين احملتاج  ،11/16البيان  :(  انظر12)
 ال.السيالن يقال حاض الوادي إذا س :يف اللغة :احليض  (13)

 . 35:، حتفة الطالب4/289لسان العرب  :دم جبلة خيرج من أقصى رحم املرأة يف أوقات خمصوصة. انظر :يف الشرع
 .6/235التهذيب  ،7/316حلية العلماء  :(  انظر14)
 .12/52لسان العرب  ،3/84هتذيب األمساء واللغات  ،1/555املغين يف اإلنباء  :(  انظر15)
 ة.املصادر السابق (  انظر16)
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أنه إن كان ) ،(1)وهو الصحيحومىت حيكم ابنقضاء العدة ؟ فيه قولن، أحدمها( ) :قال
احليضة الثالثة، وإن كان يف احليض انقضت يف  (2)الطالق يف طهر انقضت العدة ابلطعن

، فتكون العدة منقضية، (3)ألن الظاهر أن ذلك دم احليضةالعدة ابلطعن يف احليضة الرابعة( 
قرًءا لكان الطالق فيه أبلغ يف  (6)قرءاً؛ إذ لو مل حيسب (5)حيسب (4)فإن ما بقي من الطهر

 . (7)ماتطويل العدة من الطالق يف احليض، فوجب أن يكون حرا
ألن ما دون ذلك حيتمل أن ل تنقضي العدة حىت حتيض يوما وليلة(  :)والقول الثاين

 . (8)يكون دم فساد، فال حنكم ابنقضاء العدة ابلشك
للعادة انقضت العدة ابلطعن يف احليض، وإن حاضت  (9)إن حاضت :)وقيل :قال

)مل تنقض ر مثال فرأته يف أوله أي أبن كانت عادهتا أن ترى الدم يف عاشر الشهلوري العادة( 
  .(10)العادة تعرفنا أنه دم حيض نألحىت ميضي يوم وليلة( 

تظهر فائدهتما فيما لو  (12)فيه وجهان/ (11)وهل يكون ما رأته من احليض من العدة ن/
 .(13)راجع زوجته يف ذلك الزمان

 ــــــــــــــ
 . 8/367روضة الطالبني  ،9/428فتح العزيز  :وهو كما قال. انظر ( 1)
الطعن: الدخول، يقال طعنت املرأة يف احليض، فيه حذف والتقدير طعنت يف أايم احليض، أي دخلت فيها. انظر:  ( 2)

 .223املصباح املنري: 
 0"ج" )حيض(  (  يف3)
 0من الطهر( ليست يف "ج" (  )4)
 0"ج" )حيتسب(  "ب" و (  يف5)
 0"ب" و "ج" )حيتسب(  (  يف6)
 .7/366أسىن املطالب  ،3/119املهذب  :(  انظر7)
 .3/1431عجالة احملتاج  ،11/18البيان  :(  انظر8)
 0"ج" زايدة )املعتدة(  (  يف9)
 .3/506مغين احملتاج  :(  انظر10)
  0/ أ من " أ "128ل  (  هناية11)
  0/ ب من "ب" 31ل  (  هناية12)
فتح  :انظرفعلى األصح من املذهب ال تصح الرجعة يف ذلك الزمان.  ،أنه ال يكون من العدة :لوجهنيا أصحو   (13)

 .3/462حتفة احملتاج  ،11/18البيان كذلك   انظر، و 8/367روضة الطالبني  ،9/428العزيز 
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 :تعاىل لهلقو اعتدت بثالثة أشهر(  (1)سوإن كانت ممن ل حتيض؛ لصور؛ أو أي) :قال
    

    
  

   
   (2) وقوله:   

  (3) ومل  فلو بلغت املرأة عشرين سنة (5)شككتم (4)أي
، فلو كان الطالق يف أثناء الشهر اعتدت شهرين (6)حتض اعتدت ابألشهر؛ لعموم اآلية

 . (7)ابألهلة وشهرا ابلعدد
 ، وليس بشيء.(8)تكمل ثالثة أشهر ابلعدد :وقيل
وهي ممن ) (10)]أي لغري عارض معروف[انقطع دمها لوري عارض(  (9)إنف) :قال

؛ ألهنا (12)وهو اجلديد ((11)ايس مث تعتد ابلشهورأحدمها تقعد إىل اإل :حتيض ففيه قولن
عود الدم إليها، فلم تعتد ابألشهر،كما لو انقطع لعارض معروف،كاملرض  (1)مطلقة ترجو(13)/

 ــــــــــــــ
 0يف "ب" )ليأس( " أ " )إايس( و  (  يف1)
 ( من سورة الطالق.4من اآلية ) ( 2)
 ( من سورة الطالق.4من اآلية )  (3)
 0"ج" زايدة )إن(  (  يف4)
 .4/381، تفسري ابن كثري 8/152تفسري البغوي  (  انظر:5)
    وهي قوله تعاىل:   (6)

    
  

   
   ( من سورة الطالق.4من اآلية ) 

 .188 :فتح املعني ،276 :النهاية ،2/201فتح اجلواد  :(  انظر7)
  .7/324حلية العلماء  ،3/369الوسيط  :(  انظر8)
 0إن( و ) و "ب" "أ  " (  يف9)
 0املعقوفني سقط من "ب"  (  ما بني10)
 0ر( "ب" )ابألشه (  يف11)
 .147 :منهاج الطالبني ،6/239التهذيب  :(  انظر12)
 0/ " أ " من "ج" 229ل  (  هناية13)
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 .(2)والرضاع
، فعلى هذا (3)؛ ألهنا أقرب إليهنإايس أقارهبا ( :أحدمها :ويف اإلايس قولن) :قال

 :ابألقارب من جهة األم، وقيل :ابلعصبات، والثاين :أحدمها :ن فيه وجهانأبي األقارب يعترب
عادهتن اعترب أبقل عادة امرأة من  (6)قلنا يعترب ابألقارب فاختلفت (5)، فإن(4)يعترب بنساء بلدها

 . (10)ادة ـرأة يف الدنيا عـل: أبقصى امـ، وقي(9)عادة (8)أبكثرهم :لـ، وقي(7)أهل بيتها
 . (11)]ألنه ال يتحقق اإلايس فيما دون ذلك ؛إايس مجيع النساء ( :والثاين) :قال

 .(12)يف مدة إايس مجيع النساء[ واعلم أنه ال نص للشافعي 
 . (14)هو اثنان وستون سنة :(13)وقال يف املهذب
 . (2)ستون سنة :(1)، والشيخ أبو حامد(15)وقال ابن القاص

 = ــــــــــــــ
 0"ج" )يرجى(  (  يف1)
 .3/508، مغين احملتاج 6/239التهذيب  (  انظر:2)
 .4/66كنز الراغبني   ،3/1433عجالة احملتاج  ،3/121املهذب  (  انظر:3)
 .8/372روضة الطالبني  ،11/25البيان  ،3/371الوسيط  (  انظر:4)
 "ب" )وإن(. (  يف5)
 ."ج" )فاختلف( (  يف6)
 .7/134، هناية احملتاج 3/465حتفة احملتاج  (  انظر:7)
 0"ج" )أبكثرمها(  (  يف8)
 .7/134، هناية احملتاج 3/465حتفة احملتاج  (  انظر:9)
 .4/66حاشية عمرية  ،2/99الوجيز  (  انظر:10)
 .2/115يف تصحيح التنبيه  -هللا رمحه- . وبه جزم النووي3/465، حتفة احملتاج 3/121املهذب  (  انظر:11)
 0املعقوفني سقط من "ب"  (  ما بني12)
أخذ يف  ليفه قرابة أربع عشرة  ،أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي ،كتاب خمتصر يف الفقه الشافعياملهذب:   ( 13)

طبقات  ،310-1/302طبقات ابن الصالح  :والتبصرة واللمع. انظراختصره من تعليقة أيب الطيب الطربي  ،سنة
 .221-1/219ابن شهبة 

 .3/121املهذب   (14)
من  ،من أئمة الشافعية أصحاب الوجوه ،املعروف اببن القاص ،أبو العباس ،أمحد بن أيب أمحد الطربي (  هو15)

طبقات  ،120 :طبقات الشريازي :انظر( هـ. 335) :تويف سنة ،التلخيص( ،أدب القاضي ،)املفتاح :مصنفاته
 .2/45السبكي 
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أقل سن اإلايس وانقطاع  :يف الطب (4)يف كتاب الذخرية (3)وقال اثبت ابن قرة احلراين
 احليض مخسة وثالثون/ سنة وأكثره ستون سنة. 

، (8)قال بعضهم إن غري العربية ال حتيض بعد مخسني سنة :(7)/(6)يف البيان (5)وقال
 . (9)القرشية والعربية حتيض بعد مخسني سنة، وال حتيض بعد ستني سنة إال

المرأة يف دهرها فيحكم  (10)ينظر إىل آخر مدة حصل فيها اإلايس :وقال بعض أصحابنا
 . (11)به

]مث  براءة الرحم، (12))تقعد إىل أن تعلمأي يف أصل املسألة أهنا والقول الثاين( ) :قال
تعتد ابلشهور  ، مث(15)تراد لرباءة الرحم، فاعترب ما يوصل إليه[ (14)العدة (13)ألنتعتد ابلشهور( 

 :أحدمها :)قولن، قبل االعتداد ابلشهور (17)أي قدر ما تقعدهويف قدر ذل ( ، )(16)للتعبد
 = ــــــــــــــ
 0"ب" )قال الشيخ أبو حامد وابن القاص(  (  يف1)
 .548 :التلخيص ( 2)
اثبت بن قرة احلراين، أبو احلسن، برع يف الطب والرايضيات والفلسفة، قربه املعتضد، وهو أصل الصابئة املتجددة  (  هو3)

 .2/98األعالم  ،486-13/485سري أعالم النبالء  :( هـ. انظر288) :ابلعراق، تويف سنة
 املصادر السابقة. :وذكر الزركلي أنه مطبوع. انظر ،لثابت بن قرة احلراين ،كتاب يف الطبالذخرية:   ( 4)
 0" أ " )قال(  (  يف5)
شرح به املهذب  ،أليب احلسني حيىي بن أيب احلسني بن سامل العمراين اليماين ،كتاب يف الفقه الشافعيالبيان:   ( 6)

 .257 :طبقات ابن هداية هللا ،1/104طبقات األسنوي  :للشريازي. انظر
 / ب من " أ ". 128ل  (  هناية7)
 0سنة( ليست يف "ج" (  )8)
 .11/26البيان  ( 9)
 0)اليأس(  "ج" (  يف10)
 .3/371الوسيط  (  انظر:11)
  0) أن تعلم( ليست يف "ج"   (12)
 0"ج" )وألن(  (  يف13)
 0"ج" )العاد(  (  يف14)
 0املعقوفني سقط من "ب"  (  ما بني15)
 .19/415، تكملة اجملموع للمطيعي 11/23: البيان (  انظر16)
 0"ب" )تفعله( ويف "ج" )تقعد(  (  يف17)
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 أشهر( (1)تسعة
 . (3)مدة احلمل يف العادة فتحصل براءة الرحم ظاهرا (2)ألهنا

، وإمنا اعتدت بعد (4)لتحصل براءة الرحم قطعا؛ إذ هو االحتياطأربع سنني(  :)والثاين
؛ وألن تربصها فيما تقدم ليس بعدة، وإمنا اعترب (5)(6) هور؛ ألنه روي عن عمرذلك ابلش

، فلو عاودها الدم قبل (7)ليعلم أهنا ليست من ذوات األقراء، فإذا علم اعتدت بعدة اآليسات
 (11)، وإن كان بعد االعتداد وقبل التزويج(10()9)دت ابألقراءالعدة اعت (8)انقضاء مدة الرتبص أو

 :، وقيل(14)ال يلزمها(13)، وإن كان بعد التزويج(12)لزمها االعتداد ابألقراء على أحد الوجهني
 . (1)، وإن رأته بعد سن اإلايس فعلى ما ذكرانه(15)يلزمها

 ــــــــــــــ
 0"ب" )سبعة(  (  يف1)
 0(  يف "ب" )و ألهنا( 2)
 .436، السراج الوهاج: 3/508: مغين احملتاج (  انظر3)
 .3/65، كنز الراغبني 3/1433، عجالة احملتاج 9/438ح العزيز : فت(  انظر4)
(  هو عمر بن اخلطاب بن نفيل العدوي القرشي، أبو حفص، ولد بعد عام الفيل بثالث عشرة سنة، اثين اخللفاء 5)

 واملسلمني، وهو أحد العشرة اإلسالمالراشدين، استمرت خالفته أكثر من عشر سنني، له مناقب كثرية يف نصرة 
، 3/201( هـ. انظر: الطبقات الكربى 23املبشرين ابجلنة، مات شهيدا مطعوان طعنه أبو لؤلؤة وهو ساجد سنة: )

 .3/235االستيعاب 
(، يف ابب إذا اراتبت يف احلمل، رقم األثر 7/18عن معمر عبد الرزاق يف املصنف ) أخرج أثر عمر  ( 6)

(، يف كتاب الطالق، يف ابب جامع عدة 2/582لك يف املوطأ )(.  وأخرجه أيضا من طريق ابن املسيب ما12014)
 .(9/484الطالق، ومن طريقه الشافعي يف ترتيب املسند )

 .19/416، تكملة اجملموع للمطيعي 11/24: البيان (  انظر7)
 0(  يف "ج" )أي( 8)
 0(  يف "ج" )ابلقرء( 9)
 .2/320: حاشية البيجوري (  انظر10)
 0يف "ج" )التزوج( (  يف "ب" )الزوج( و 11)
 .8/372والثاين: ال يلزمها. واألصح هو األول. انظر: روضة الطالبني  (12)
 0(  يف "ج" )التزوج( 13)
 .3/509، مغين احملتاج 8/371، روضة الطالبني 7/323: حلية العلماء (  انظر14)
يف فتح  -رمحه هللا-م به الرافعي ، وجز 8/371املصادر السابقة. والصحيح هو األول. انظر: روضة الطالبني  (  انظر15)

= 



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

110 

تعتد  :فقد قيل ومل تر حيضا قبله وال نفاسا بعده، مث طلقت، (2)ولو ولدت املرأة
 .(4)، وقيل على قولني، كاليت تباعد حيضها من ذوات األقراء(3)ابلشهور

 وإن اعتدت الصورية ابلشهور فحاضت يف أثنائها انتقلت إىل األطهار() :قال
نصه يف اجلديد؛  (7)وهو ظاهر/طهرا، وقيل ل حيتسب(  (6)وحيتسب مبا مضى) (5)ابإلمجاع

ألنه طهر بعده واألول أصح( ، )(10)إال إذا رأت الدم (9)ألقراء/من ذوات ا (8)ألهنا ال تسمى
 .(12)لو كان قبله حيض (11)حيض فاحتسب طهرا، كما

 = ــــــــــــــ
 .9/439العزيز 

 أي من التفصيل املتقدم فيمن عاودها الدم قبل انقضاء مدة الرتبص...اخل.   (1)
 0"ب" زايدة )ولداً(  (  يف2)
 .8/370، روضة الطالبني 7/326، حلية العلماء 3/121: املهذب (  انظر3)
 .8/370تد ابألشهر. انظر: روضة الطالبني املصادر السابقة. والصحيح أهنا تع (  انظر4)
 .135: مراتب اإلمجاع: (  انظر5)
 0"ج" )ما مضى(  (  يف6)
 0/ "ب" من "ب" 32ل  (  هناية7)
 0"ج" )ال تعد(  (  يف8)
  0/ أ من " أ "129ل (  هناية9)
 .9/436، فتح العزيز 6/242، التهذيب 11/195: احلاوي الكبري (  انظر10)
 0أشبه ما( بدل من )فاحتسب طهراً كما( "ب" )ف (  يف11)
 .9/436، فتح العزيز 6/242، التهذيب 11/195: احلاوي الكبري (  انظر12)
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 فصل
وإن كانت ) ،(1)لعموم اآلية وإن كانت أمة فإن كانت حامال فعدهتا ابحلمل (؛) :قال

رة؛ ألن القياس يقتضي أن تكون على النصف من احل من ذوات األقراء اعتدت بقرءين (؛
وإن كانت من ذوات الشهور ففيها ، )(2)بدليل القسم واحلد إال أن القرء ال يتبعض فكملناه

ألن الرباءة ال حتصل بدون ذلك إذ يبقى احلمل أربعني يوما أحدها ثالثة أشهر(  :ثالثة أقوال
، مث يتحرك ويعلو جوف املرأة فيظهر (5)، مث أربعني يوما مضغة(4)مث أربعني يوما علقة (3)نطفة

 . (7)املدة (6)احلمل، فلم تنقض العدة إال بتلك/
عمال ابلقياس يف شهر ونصف(  :والثالث، )(9)بدال عن قرءين( (8)شهران :)والثاين
 .(10)حمل إمكانه
ألن االعتبار أعتقت يف أثناء العدة، فإن كانت رجعية أمتت عدة حرة(  (11)فإن) :قال

، ويف املسألة قول آخر (12)لعدة ابالنتهاء؛ بدليل ما لو رأت الدم يف أثناء االعتداد ابألشهريف ا
فاعترب فيه حال الوجوب   (1)؛ ألنه عدد حمصور خمتلف ابلرق واحلرية(13)أهنا تتم عدة أمة

 ــــــــــــــ
   وهي قوله تعاىل:   (1)

      من
 ( من سورة الطالق.4اآلية )

 .2/353، اإلقناع للشربيين 3/1432حملتاج ، عجالة ا11/31: البيان (  انظر2)
 .14/288النطفة: هي ماء الرجل. انظر: لسان العرب  ( 3)
 .54العلقة: الدم الغليظ الذي خيلق منه احليوان. انظر: حترير ألفاظ التنبيه:   (4)
 .1018املضغة: هي قطعة حلم وغريه. انظر: القاموس احمليط:  ( 5)
 0"ج" / "ب" من  229ل  (  هناية6)
 . 19/429، تكملة اجملموع للمطيعي 427، كفاية األخيار: 3/122: املهذب (  انظر7)
 0"ج" )شهرين(  (  يف8)
 .3/508، مغين احملتاج 3/1432، عجالة احملتاج 11/32: البيان (  انظر9)
 .3/464، حتفة احملتاج 7/369: أسىن املطالب (  انظر10)
 0"ب" و "ج" )وإن(  (  يف11)
 .7/367، أسىن املطالب 9/430، فتح العزيز 11/33: البيان ر(  انظ12)
 0"ج" )األمة(  (  يف13)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

112 

تعتد  :والثاين ،(4)عدة حرة ملا سبق (3)تعتد :أحدمهاوإن كانت ابئنة ففيه قولن( ، )(2)كاحلد
، فإذا مجعت املسألتان كان فيهما ثالثة أقوال، (5)عدة أمة، كما لو مات عنها زوجها وهي ابئن
 .(6)والصحيح يف املسألتني أن االعتبار ابالنتهاء

ألن الوطء ابلشبهة كالوطء عدة املطلقة(  (7)ومن وطئت بشبهة وجب عليها/) :قال
 .(9)فكان مثله يف إجياب العدة (8)يف النكاح يف النسب

وضعت  (10)المرأة لقوله ومن مات عنها زوجها وهي حامل اعتدت ابحلمل( ) :قال
كانت حائال   (13)وإن) (12)((حللت فانكحي من شئتبعدة وفاة زوجها )) (11)لنصف شهر/

فلقوله  ؛(14)، أما احلائلأو حامال حبمل ل جيوز أن يكون منه اعتدت أبربعة أشهر وعشرا (
    :تعاىل

   
  

    
 = ــــــــــــــ
 0"ب" )يتبعض ابحلرية والرق( بدل من )خمتلف ابلرق واحلرية(  (  يف1)
 .3/507، مغين احملتاج 427، كفاية األخيار: 3/123: املهذب (  انظر2)
 0"ب" )يعترب(  (  يف3)
 يف العدة ابالنتهاء؛ بدليل ما لو رأت الدم يف أثناء االعتداد ابألشهر.من قوله: ألن االعتبار   (4)
 . 2/322، حاشية اليجوري على الغزي 3/1432: عجالة احملتاج (  انظر5)
ذا القول هو القول الثالث: هو التفريق فإن كانت رجعية اعتدت عدة حرة، وإن كانت ابئنا اعتدت عدة أمة. وه  (6)

 .8/368، روضة الطالبني 9/430انظر: فتح العزيز  -رمحهما هللا-الذي رجحه الشيخان 
 0/ " أ " من "ب" 33(  هناية ل 7)
 " أ " )والنسب( ويف "ب" )ابلنسب(. (  يف8)
 . 19/432: تكملة اجملموع للمطيعي (  انظر9)
  هي سبيعة األسلمية.( 10)

 / ب من " أ ". 129ل (  هناية11)
الطالق، يف ابب:وأوالت األمحال أجلهن  (، يف كتاب:5/2038سور بن خمرمة )البخاري من حديث امل (  أخرجه12)

يف  الطالق، (، يف كتاب:1122/1123ومسلم من حديث أم سلمة ) ،(5014أن يضعن محلهن،رقم احلديث )
 0(1485) ابب:انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها وغريه بوضع احلمل،رقم احلديث

 0"ب" )فإن(  (  يف13)
 . 4/276لسان العرب  :من انقطع عنها احلمل سنة أو سنوات. انظر :ئلاحلا  (14)
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هبا، أو غري مدخول هبا؛ لعموم  ، وال فرق بني أن تكون صغرية، أو كبرية، أو مدخوال(1)
ا احلامل حبمل ال جيوز أن يكون منه، كزوجة الصغري؛ فألن احلمل ليس منه، فال ، وأم(2)اآلية

الزوج ابلشهور من حني موته؛ ألن  (4)، مث ننظر فإن كان من زان اعتدت عن(3)تعتد به منه
احلمل من الزان ال حكم له، وإن كان الحقا بشخص بوطء شبهة اعتدت بوضعه عمن 

 .(7)الزوج ابلشهور (6)، مث اعتدت بعد وضعه عن(5)حلقه
، (9)على النصف من احلرة (8)ألهناوإن كانت أمة اعتدت بشهرين ومخس ليال( ) :قال

ألن سبب عدة الوفاة وإن طلق امرأته طلقة رجعية، مث تويف عنها انتقلت إىل عدة الوفاة( )
عتدة م (10)قد وجد وهو بينونتها مبوت الزوج، وانقطعت عدة الطالق؛ ألنه ال جيوز أن تكون

 .(11)من واحد عدتني، وقدمت عدة الوفاة؛ ألهنا آكد؛ وهلذا ال تتوقف على الدخول
امرأتيه بعد الدخول ومات قبل أن يبنّي، وجب على كل  (12)وإن طلق إحدى/) :قال

أن هذا إمنا يصح عند اجتماع  واعلمواحدة منهما أطول العدتني من األقراء أو األشهر( 
طالق ابئنا فإنه لو كان رجعيا انتقلت إىل عدة الوفاة على ما أن يكون ال :أحدمها :أمرين

 ــــــــــــــ
 ( من سورة البقرة.234من اآلية ) ( 1)
   وهي قوله تعاىل:   (2)

   
  

    ن اآلية م
 ( من سورة البقرة.234)

 .3/472، حتفة احملتاج 9/444، فتح العزيز 3/123، املهذب 11/191: احلاوي الكبري (  انظر3)
 0(  يف "ب" )من( 4)
 0(  يف "ب" )يلحقه( 5)
 0(  يف "ب" )من( 6)
 .3/472، حتفة احملتاج 9/444، فتح العزيز 3/123، املهذب 11/191: احلاوي الكبري (  انظر7)
  0(  )ألهنا( ليست يف "ب" 8)
 .2/353، اإلقناع للشربيين 3/1439، عجالة احملتاج 6/249: التهذيب (  انظر9)
 0(  )أن تكون( ليست يف "ب " 10)
 .19/438، تكملة اجملموع للمطيعي 4/124، حاشية الشرقاوي 9/482: فتح العزيز (  انظر11)
 0/ "ب" من " ب" 33(  هناية ل 12)
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  .(1)حققناه
لكانت عدهتما بوضع  (3)من ذوات األقراء؛ ألهنما لو كانتا حاملتني (2)أن يكوان :والثاين

اعترب  (6)اجتمعتا (5)أشهر وعشرا، أما إذا/ (4)احلمل، ولو كانتا من ذوات األشهر العتدات أبربعة
  .ليسقط الفرض بيقني (7)كما ذكر  أطول العدتني

من حني الطالق إن قلنا إن الطالق يقع من حني التطليق، ومن  ويعترب ابتداء األقراء
إن قلنا يقع من  :. وقال الشيخ أبو حامد(9)من حني التعيني (8)حني املوت إن قلنا يقع الطالق

 يقع النتفاء املوقع وهو الوفاة؛ ألن الطالق مل (10)حني البيان اعتدت كل واحدة منهما عدة
  (14)، وإن(13)الدخول هبما اعتدات أبربعة أشهر وعشراً  (12)كان الطالق قبل/  (11)البيان، فلو

املدخول هبا أبربعة  (17)وبعد الدخول ابألخرى اعتدت غري ،(16)قبل الدخول إبحدامها (15)كان

 ــــــــــــــ
 سألة اليت قبلها.امل (  يف1)
 0(  يف "ب" و "ج" )يكون( 2)
 0(  يف "ب" و "ج" )حاملني( 3)
 0(  يف "ج" )أربعة( 4)
  0/ أ من " أ "130(  هناية ل 5)
 0(  يف "ب" و "ج" )اجتمعا( 6)
 0( ان)ذكر  أ " (  يف "7)
 0(  يف "ج" )إن الطالق يقع( بدل من )يقع الطالق( 8)
يف كتاب  -رمحهما هللا-. ورجح الشيخان 3/1440، عجالة احملتاج 9/483تح العزيز ، ف11/42: البيان (  انظر9)

 .8/104، روضة الطالبني 9/45الطالق أن ابتداء األقراء يكون من حني التطليق. انظر: فتح العزيز 
 0(  يف "ج" )بعدة( 10)
 0(  يف "ب" )ولو( 11)
 0/ " أ " من "ج" 230(  هناية ل 12)
 0)عشٍر( (  يف "ب" و "ج" 13)
 0(  يف "ب" و "ج" )ولو( 14)
 0(  يف "ب" زايدة )الطالق( 15)
 0(  يف "ب" )أبحدمها( ويف "ج" )أبحديهما( 16)
 0(  يف "ب" )الغري( 17)
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 .(2)، وأما املدخول هبا فحكمها على ما سبق بيانه(1)أشهر وعشرا

 ــــــــــــــ
 0(  يف "ب" و "ج" )وعشٍر( 1)
 0بيانه( ليست يف "ج" (  )2)
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 فصل
 (4)مثل أن غاب وعادت (3)أيانقطع عنها خربه(  (2)وأزوجها  (1)ومن فقد) :الق

، أو غاب (6)حاله أو كان يف حرب الكفار وانقضت احلرب ومل يعرفوا خربه (5)رفقته ومل يعرفوا
 (9)من سافر هذا السفر ومل يعرفوا خربه (8)العادات خرب/ (7)ومضت مدة يعرف فيها يف جماري

أو  (11)أيأهنا تكون على الزوجية إىل أن يتحقق املوت(  :أحدمها :قولن (10)ففيه) 
ألنه إذا مل جيز احلكم مبوته يف قسمة ماله، مل جيز احلكم مبوته يف نكاح وهو األصح( الطالق )

وحكم احلاكم ابلفرقة،مل ينفذ حكمه يف أصح  ،، فعلى هذا لو تربصت واعتدت(12)زوجته
ولو عاد الزوج األول سلمت إليه،  ،(15)انه من القياس اجللي؛ ملخالفته ملا ذكر (14()13)الوجهني

 .(18()17)ن فيه وجهانمات فهل حنكم بصحة النكاح الثاينقد  (16)وإن ابن أنه كان

 ــــــــــــــ
 0( تفقدو "ب" )" أ  (  يف "1)
 0و( و "ب" )" أ  (  يف "2)
 0"ب" و "ج"  (  )أي( ليست يف3)
 0(  يف "ج" )وعاد( 4)
 0(  يف "ج" )وال يعرفون( 5)
 0(  يف "ب" و "ج" )حاله( 6)
 0(  يف "ب" )جباري( ويف "ج" )من جماري( 7)
 0/ " أ " من "ب"  34(  هناية ل 8)
 .3/520، مغين احملتاج 8/400: روضة الطالبني (  انظر9)
 0(  يف "ب" )ففيهما( 10)
 0ب" (  )أي( ليست يف "11)
 .3/1440، عجالة احملتاج 9/485، فتح العزيز 6/274: التهذيب (  انظر12)
 0(  يف "ج" )القولني( 13)
 .148، منهاج الطالبني: 9/487وهو كما قال. انظر: فتح العزيز   (14)
 .2/821القياس اجللي: وهو ما يقطع فيه بنفي  ثري الفارق بني األصل والفرع. انظر: هناية السول  ( 15)
 0(  )كان( ليست يف "ب" 16)
 .ن((  يف "ج" )قوال17)
 .148أصحهما: حيكم بصحة النكاح الثاين. انظر: منهاج الطالبني:   (18)
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اتباعا لعمر  (؛ أهنا تصرب أربع سنني، مث تعتد عدة الوفاةوهو القدمي )والثاين( ) :قال
 (1)( ،/(2)مث حتل لألزواج يف الظاهر، وهل حتل يف الباطن ؟ فيه  )ال،  :أحدمهاقولن

 .  (4)فعل عمر  (3)، كذلكفعلى هذا لو عاد الزوج األول ردت إليه
ظاهرا  (6)نفذ حكمه (5)هاد احلاكم إليهبلى؛ ألنه خمتلف فيه، فإذا أدى اجت :والثاين

، وكان الشافعي رضي هللا عنه أخذ أبصل مذهب عمر (8)، واإلعسار(7)وابطنا، كالفسخ ابلعنة
 (9)وخالفه يف التفاصيل؛ لبعد مذهبه فيها عن القياس.  

 أمرها احلاكم فعلى هذا لو عاد الزوج األول مل تسلم إليه، ويعترب ابتداء املدة من حني
  .(10)ابلرتبص أو من حني انقطاع خربه ن فيه وجهان

 .(11)وهل يفتقر بعد انقضاء العدة إىل حكم احلاكم ابلفرقة ن فيه قوالن

 ــــــــــــــ
( يف كتاب الطالق، ابب عدة اليت تفقد زوجها، وعبد الرزاق يف )املصنف( 2/575مالك يف )املوطأ( ) (  أخرجه1)

( يف  312-3/311(، والدارقطين يف )السنن( )12317ثر )(  يف ابب اليت ال تعلم مهلك زوجها، رقم األ7/85)
( يف كتاب العدد، ابب من 7/445(، والبيهقي يف )السنن الكربى( )254كتاب النكاح، ابب املهر، رقم األثر )

 . -رمحه  هللا-قال: تنتظر أربع سنني مث أربعة أشهر وعشرا مث حتل، كلهم عن سعيد بن املسيب 
 " أ ".  / ب من130(  هناية ل2)
 0(  يف "ج" )كذا( 3)
(، 12321(  يف ابب اليت ال تعلم مهلك زوجها، رقم األثر )87-7/86عبد الرزاق يف )املصنف( ) (  أخرجه4)

(، والبيهقي يف )السنن 254( يف كتاب النكاح، ابب املهر، رقم األثر )312-3/311والدارقطين يف )السنن( )
ابب من قال بتخيري املفقود إذا قدم بينها وبني الصداق ومن أنكره،   ( يف كتاب العدد،446-7/445الكربى( )

  كلهم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى إال الدار قطين فإنه أخرجه عن أيب عثمان.
 0(  يف "ج" )إليه اجتهاد احلاكم( 5)
  0(  يف "ب" )احلكم( و ليست يف "ج" 6)
لعنني عنينا؛ ألن ذكره يعرتض عن ميني الفرج ومشاله. انظر: حترير ألفاظ الع نَّة: بضم العني وفتحها االعرتاض، ومسي ا ( 7)

 .257، املصباح املنري:283التنبيه:
 .9/486، فتح العزيز 11/45: البيان (  انظر8)
 .347-5/346: األم (  انظر9)
نظر: فتح العزيز إىل ترجيحه. ا -رمحه هللا-، ومال الرافعي 8/401أصحهما: األول. انظر: روضة الطالبني   (10)

9/486. 
 .8/401روضة الطالبني ، 9/486أصحهما: يفتقر. انظر: فتح العزيز   (11)
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فيه  مفقود تعذرت نفقته على زوجته (4)/(3()2)يف (1)وهذان القوالن يف كل مفقود أو
 .(5)طريقان

 ــــــــــــــ
 0"ج" )أي(  (  يف1)
 0يف( ليست يف "ج" (  )2)
 0"ب" و "ج" زايدة )كل(  (  يف3)
 0/ "ب" من "ب"  34ل  (  هناية4)
 .8/402 روضة الطالبني، 9/488 انظر:واملذهب هو األول.   (5)
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 فصل
))ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم  :لقوله  وجيب اإلحداد يف عدة الوفاة (؛) :قال

 .(2()1)إال على زوج أربعة أشهر وعشرا(( اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث
ا ابقية الرجعية؛ فألهن (5)أما ((4)الرجعية، واملوطوءة بشبهة (3)ول جيب يف عدة) :قال

، وكذلك أم الولد إذا (7)، وأما املوطوءة ابلشبهة؛ فألهنا غري معتدة عن نكاح(6)على الزوجية
أنه ل جيب فيها ) (9)وهو اجلديدويف عدة البائن قولن، أصحهما( ، )(8)مات سيدها
، فعلى هذا يستحب هلا اإلحداد، (10)ألهنا معتدة عن طالق، فأشبهت الرجعية اإلحداد (؛

جيب ألهنا معتدة ابئن، فأشبهت  :، والثاين(11) يستحب للرجعية على أحد الوجهنيوإن مل
 . (12)املتوىف عنها زوجها

اإلحداد قوال  (14)، وقيل: ال جيب عليها(13)واليت انفسخ نكاحها قيل: هي كالبائن

 ــــــــــــــ
(، يف كتاب:الطالق،يف ابب:حتد  املتوىف عنها زوجها أربعة اشهر 41/2042البخاري من حديث أم حبيبة ) خرجه(  أ1)

يف  ،(، يف كتاب:الطالق1124-2/1123(، ومسلم من حديث أم حبيبة )5024وعشرا، رقم احلديث)
 0(1486) ث، رقم احلديأايميف عدة الوفاة وحترميه يف غري ذلك إال ثالثة  اإلحدادابب:وجوب 

 .2/326، حاشية البيجوري على الغزي 7/240، شرح املنهج 431: كفاية األخيار: (  انظر2)
 0"ج" )العدة(  (  يف3)
 0شبهة( لابو "ج" )" أ  " (  يف4)
 0"ج" )فأما(  (  يف5)
 .7/149، هناية احملتاج 432، كفاية األخيار: 3/130: املهذب (  انظر6)
 . 2/474، فيض اإلله املالك 3/1441 : عجالة احملتاج(  انظر7)
 . 3/523، مغين احملتاج 7/391، أسىن املطالب 6/263: التهذيب (  انظر8)
 . 9/492، فتح العزيز 7/343: حلية العلماء (  انظر9)
 .493-9/492، فتح العزيز 3/130، املهذب 11/275: احلاوي الكبري (  انظر10)
 .2/204، فتح اجلواد 3/347الناوي  إخالص، 11/79يان ، الب11/275: احلاوي الكبري (  انظر11)
 .3/523، مغين احملتاج 253، رمحة األمة: 6/263، التهذيب 3/381: الوسيط (  انظر12)
 .20/36، تكملة اجملموع للمطيعي 432: كفاية األخيار: (  انظر13)
 0"ب" )فيها(  (  يف14)
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 .(2()1)واحدا
 . (4)احلد وهو املنعواعلم أنه مأخوذ من أن ترتك الزينة(  (3)واإلحداد) :قال

 . (6)وما يدعو إىل املباشرة، وإن مل يكن زينة كالطيب (5)ويف الشرع عبارة عن ترك الزينة/
 ؛ لقوله (8)فضة أي سواء كان من ذهب أوتلبس احللي(  (7)فال) :قال
  (12)تلبس املعصفر (11))) ال :عنها زوجها (10)/(9)للمتوىف

 
، وال احللي، َمشَّقمن الثياب وال امل

َغَرة (15()14)، وال تكتحل (((13)وال ختتضب
َ
 . (17()16)وأراد ابملمشق املصبوغ ابملشق وهو امل

 ــــــــــــــ
  0قوال واحدا( ليست يف "ج" (  )1)
أشبههما: أنه على القولني.  -رمحه هللا- . قال الرافعي11/79 ، البيان6/263، التهذيب 3/381ط : الوسي(  انظر2)

 . 9/493انظر: فتح العزيز 
 0"ج" زايدة )هو(  (  يف3)
 .352، القاموس احمليط: 222: معجم مقاييس اللغة: (  انظر4)
  0/ أ من " أ "131(  هناية ل 5)
 .280ة: ، النهاي11/76: البيان (  انظر6)
 0" أ " )وال(  (  يف7)
 0"ج" )الذهب أو الفضة(  (  يف8)
 0"ج" )املتوىف(  (  يف9)
 0/ "ب" من "ج" 230ل  (  هناية10)
 0"ب" )وال(  (  يف11)
 .1/109الصحاح  :انظرختتضب: من خضب خيضب ِخضااب، واخِلضاب: ما خيضب به من حناء وحنوها.   (12)
 .10/174لسان العرب  :انظروهو نبت يصبغ به. املعصفر: املصبوغ ابلعصفر،   (13)
 ( يف كتاب727/ 2داود يف السنن ) وأبو( واللفظ له، 26581، رقم احلديث )44/205أمحد يف املسند  (  أخرجه14)

( يف  515-14/ 6(، والنسائي يف السنن ) 2304رقم احلديث ) ،فيما جتتنبه املعتدة يف عتدهتا :ابب ،الطالق
والبيهقي يف السنن الكربى  ،(3537رقم احلديث ) ،ما جتتنب احلادة من الثياب املصبغة :اببيف  ،الطالق كتاب:

قال ابن كثري يف إرشاد الفقيه  كلهم من حديث أم سلمة.  اإلحداد، :يف ابب ،: العدد( يف كتاب440/  7)
واه أبوداود )ر  :2/417تاج وقال ابن امللقن يف حتفة احمل ،والنسائي إبسناد جيد( دوأب وداو )رواه أمحد  :2/232

 نؤوط ومن معه يف حتقيقهم للمسند.(، وصحح إسناده الشيخ شعيب األر والنسائي إبسناد حسن
 . 8/444، الغرر البهية 3/131: املهذب (  انظر15)
َغرَة: طني أمحر يصبغ به. انظر: لسان العرب  ( 16)

َ
 .14/104امل

 .2/661ب احلديث ، النهاية يف غري1/138غريب احلديث للهروي  ( 17)
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 .(1)جيوز هلا أن تلبس احللي الذي حيل للرجال :وقال الغزايل
أم عطية روت  تطهرها من احليض؛ ألن (4)إال يف حالة (3)أي( (2)تتطيب ول) :قال

 . (10( )9)/(8()7)للخربول ختتضب( ، قال )(6()5)ذلك
 . (12)يف مجيع بدهنا (11)والورس واعلم أنه ال فرق يف ذلك بني احلناء، والزعفران،

، وأما الغسل ابلسدر فجائز، قال (14)هن؛ ألنه زينةأي ابلدالشعر(  (13)ول ترجل) :قال
 . (16))) امتشطي (( قالت: أبي شيء ن قال: )) ابلسدر (( :ألم سلمة  (15)النيب
 ــــــــــــــ
وقال: وقطع اجلمهور  -رمحه هللا- ضا عن إمام احلرمنيأي -رمحه هللا-. وقد نقله النووي 2/105: الوجيز (  انظر1)

 .8/406خبالفه. انظر: روضة الطالبني 
 0"ج" )تطّيب(  (  يف2)
 0أي( ليست يف "ج" (  )3)
 0"ج" )حال( (  يف4)
وال متس طيبًا إال ..)).  ري ومسلم )واللفظ له( عن أم عطية رضي هللا عنها وفيهيشري الشارح إىل ما أخرجه البخا ( 5)

تلبس احلادة ثياب  :(، يف كتاب: الطالق، يف ابب2044-5/43إذا طهرت ((، احلديث أخرجه البخاري )
 يف عدة الوفاة اإلحداديف كتاب: الطالق يف ابب: وجوب  ،(2/1127ومسلم ) ،(5028رقم احلديث)  ،العصب

 0( 1491رقم احلديث ) ،وحترميه يف غري ذلك إال ثالثة أايم
 .3/474، حتفة احملتاج 2/186، فتح الوهاب 11/83: البيان (  انظر6)
 0(  )للخرب( ليست يف "ج" 7)
 خترجيهتقدم وقد وال ختتضب( : )قوله يشري الشارح إىل   (8)
 0/ " أ " من "ب" 35(  هناية ل 9)
 .2/358، اإلقناع للشربيين 3/1443، عجالة احملتاج 3/131: املهذب (  انظر10)
الورس: بفتح الواو، وإسكان الراء، وهو نبت أصفر يصبغ به الثياب واخلبز وغريمها. انظر: حترير ألفاظ التنبيه:  ( 11)

126 . 
 .20/38، تكملة اجملموع للمطيعي 3/525: مغين احملتاج (  انظر12)
 .135يال، إذا سرحته. انظر: املصباح املنري: الرتجيل: من رجلت الشعر ترج ( 13)
 .10/463، حاشية الشرواين على التحفة 6/263، التهذيب 11/277: احلاوي الكبري (  انظر14)
 0النيب( ليست يف "ب" و "ج" (  )15)
، رقم : فيما جتتنبه املعتدة يف عدهتايف ابب ،الطالق ( يف كتاب:728 - 27/  2السنن ) أبوا داود يف (  أخرجه16)

 ،الرخصة للحادة أن متتشط ابلسدر :يف ابب ،الطالق ( يف كتاب:6/515والنسائي يف السنن ) ،(2305احلديث )
املعتدة تضطر إىل  :يف ابب ،العدد ( يف كتاب:440/ 7والبيهقي يف السنن الكربى ) ،(3539رقم احلديث )

= 
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 . (1)قال الغزايل: وأما تصفيف الشعر وجتعيده بغري الدهن، ففيه تردد
)فإن  ،(3()2)األصفهاين واإلمثد هو الكحل مثد، والصرب (،ول تكتحل ابإل) :الق

، وأما الكحل (6)روته أم سلمة ابلنهار (، (5)وغسلت اكتحلت ابلليل (4)احتاجت إليه
 . (9()8)متنع منه فال (7)األبيض كالتوتياء

 . (11)مثداملرأة سوداء فلها أن تكتحل ابإل إن كانت :(10)وقال املاسرجسي
من نساء  إن كانت من نساء العرب فلها ذلك، وإن كانت :وقال بعض اخلراسانيني

  .(12)العجم فال
وجيب عليها لبس السواد يف أحد الوجهني، وليس هلا أن  كل  :(13)قال يف احلاوي

 = ــــــــــــــ
 )ابلسدر(. :تشط ن قالأبي شيء أم :)... قلت :كلهم من حديث أم سلمة، لكن لفظه  ،الكحل

 أبو داود والنسائي وإسناده حسن(.)رواه  :2/782قال ابن حجر يف بلوغ املرام 
 .3/382الوسيط   (1)
 0"ج" )األصبهاين(  (  يف2)
 .55: املصباح املنري: (  انظر3)
 0إليه( ليست يف " ج" (  )4)
 0"ج" )وغسلته(  (  يف5)
ثها حيث قالت: جعلت على عيين صربا، بعد أن تويف أبو سلمة، فقال رسول تقدم خترجيه وأراد الشارح أول حدي  (6)

 : )إنه َيش ب  الوجه، فال جتعليه إال ابلليل وانزعيه ابلنهار...(.هللا
 . 1/218التوتياء: حجر يكتحل به، وهو معرب. انظر: الصحاح   (7)
 0"ب" و "ج" )منع فيه(  (  يف8)
 .7/394أسىن املطالب  ،9/496: فتح العزيز (  انظر9)
(  هو حممد بن علي بن سهل النيسابوري املاَسْرِجسي، أبو احلسن، من أصحاب الوجوه، تفقه على أيب إسحاق 10)

، 2/201( هـ. انظر: طبقات اإلسنوي 383سنة: ) -رمحه هللا-املروزي، وهو شيخ القاضي أيب الطيب الطربي، تويف 
 .63العقد املذهب: 

 .7/344يف حلية العلماء  -هللا رمحه- بكر الشاشي نقله عنه أبو  (11)
. والصحيح عدم التفريق 82-11/81يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين  -رمحه هللا-القائل هو املسعودي   (12)

 .8/407، روضة الطالبني 9/495بينهن. انظر: فتح العزيز 
بن حممد املاوردي، وهو شرح على خمتصر املزين، وهو مطبوع  مؤَلف يف الفقه الشافعي، أليب احلسن علي :احلاوي  (13)

 .1/209، طبقات ابن قاضي شهبة 2/636طبقات ابن الصالح  :( جملدا. انظر19يف )
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احللي  (3)أرادت أن تلبس (2)اتتطيب ابلليل دون النهار خبالف ما إذ (1)طعاما فيه طيب وال
 .(4)ابلليل دون النهار فإنه جيوز، والفرق أن الطيب حيرك رحيه شهوهتا

 (5)وال الصايف (، ول تلبس األمحر، ول األزرق الصايف، ول األخضر) :قال
  .(8)وألن فيه زينة ،(7)للخرب ؛(6)األصفر

 .(9)جيوز هلا لبسه ما صبغ غزله مث نسج :وقيل
فيها زينة من  (12)تدخل عليها الزينة وإن كانت (11)اليت مل (10)لبس الثياب/ وجيوز هلا
بِْيقي  .(15()14)، وما يتخذ من احلريروالقز(13)األصل كالدَّ

 على أحد (18)مل جيز أيضا (17)صغريا (16)وإن كان ،وال تلبس املطرز إن كان الطراز كبريا

 ــــــــــــــ
 0"ب" و "ج" زايدة )أن(  (  يف1)
 0"ب" و "ج" )لو(  (  يف2)
 0"ب" )لبس(  (  يف3)
 .283-11/279: احلاوي الكبري (  انظر4)
 0 "ب" (  )ال( ليست يف5)
 0"ج" زايدة )الصايف(  (  يف6)
َمشَّق(  تلبس املعصفر ال: )قوله يشري الشارح إىل   (7)

 
 خترجيهتقدم وقد من الثياب وال امل

 . 4/81، كنز الراغبني 7/293: أسىن املطالب (  انظر8)
خالفه. انظر:  -ما هللامحهر - . واملختار عند األنصاري واهليتمي148، منهاج الطالبني: 6/264: التهذيب (  انظر9)

 .3/474، حتفة احملتاج 2/186فتح الوهاب 
 / ب من " أ ". 131هناية ل  (10)
 0(  )مل( ليست يف "ب" 11)
 0"ب" و "ج" )كان(  (  يف12)
 .5/214الدبيقي: ثياب مصر معروفة تنسب إىل دبيق. انظر لسان العرب  ( 13)
 .2/733عندما يستخرج. انظر: املعجم الوسيط ( القز: هو احلرير على احلال اليت يكون عليها14)
 .3/346، إخالص الناوي 406-8/405، روضة الطالبني 295: خمتصر املزين: (  انظر15)
  0"ب" زايدة )الطراز(  (  يف16)
 0"ج" )أو صغريا( بدل من )وإن كان صغريا(  (  يف17)
 0(  )أيضا( ليست يف "ج" 18)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

124 

  .(1)الوجهني
 ، واحلرة(3)والصغرية اإلحداد بني املسلمة والذمية، والكبرية، (2) فرق يف وجوب/وال

 .(4)واألمة

 ــــــــــــــ
 -ما هللارمحه- . وقد ذكر الرافعي والنووي3/524، مغين احملتاج 2/204جلواد ، فتح ا432كفاية األخيار:   :(  انظر1)

وجها اثلثا وجزما به، وهو التفريق بني الطراز املنسوج مع الثوب وبني املركب عليه بعد نسجه فيجوز األول دون الثاين. 
 . 8/406، روضة الطالبني 9/494انظر: فتح العزيز 

 0/ "ب" من "ب" 35(  هناية ل 2)
 0"ب" )والصغرية والكبرية(  (  يف3)
 .253، رمحة األمة: 7/346، حلية العلماء 295: خمتصر املزين: (  انظر4)
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 فصل
خترج من املنزل لوري حاجة(  ول جيوز للمبتوتة ول للمتوىف عنها زوجها أن) :قال

     اىل:ـتع ولهـلق
   

   
  (1). 

 . (3)زوجها على أهل (2)الفاحشة املبينة أن تبذو :قال ابن عباس 
فاة زوجك إىل أن و  )) اعتدي يف البيت الذي أاتك فيه:(4)بنت مالك لفريعة وقال 

  .(8()7)(((6)اأشهر وعشر  أربعة (5)يبلغ الكتاب أجله
كيف جيب عليها مالزمة للمتوىف عنها زوجها ف (10)السكىن (9)جتب إذا قلنا ال :فإن قيل

 ــــــــــــــ
 ( من سورة الطالق.1( من اآلية )1)
 .(  يف " أ " و "ب" )تبدو( 2)
بفاحشة مبينة،  (  يف ابب: إال أن أيتني323/  6يف املصنف ) قوعبدا لرزا(، 5/340(  أخرجه الشافعي يف األم )3)

 ( يف كتاب: العدد، يف ابب: إال أن أيتني بفاحشة مبينة.431/  7(، والبيهقي )11022رقم احلديث )
هي فريعة بنت مالك بن سنان اخلدرية، أخت أيب سعيد اخلدري، وأمها حبيبة بنت عبد هللا بن أيب بن سلول،   (4) 

 . 8/73، اإلصابة 4/456االستيعاب  صحابية جليلة، وكانت ممن شهدت بيعة الرضوان. انظر:
 0(  يف "ب" و "ج" زايدة )وهو( 5)
 0(  يف "ب" و "ج" )وعشٍر( 6)
( يف كتاب: الطالق، يف ابب: مقام املتوىف عنها زوجها يف بيتها حىت حتل، وأبو 591/  2(  أخرجه مالك يف املوطأ )7)

(، وابن 2300املتوىف عنها تنتقل، رقم احلديث ) ( يف كتاب: الطالق، يف ابب: يف724-723/  2داود يف السنن )
(، 2031( يف كتاب: الطالق، يف ابب: أين تعتد املتوىف زوجها، رقم احلديث )655-654/  1ماجة يف السنن )

( يف كتاب: الطالق، يف ابب: ما جاء أين تعتد املتوىف عنها زوجها، رقم 509-508/ 3والرتمذي يف السنن )
( يف كتاب: الطالق، 511/ 6)هذا حديث حسن صحيح (، والنسائي يف السنن الكربى) ( وقال:1204احلديث )

( وقال 2/574(، و احلاكم يف املستدرك )3530يف ابب: مقام املتوىف عنها زوجها يف بيتها حىت حتل،رقم احلديث )
 ديث. ( كلهم من حديث فريعة بنت مالك، إال إن أوله )امكثي...( احلاإلسناد:) هذا حديث صحيح 

 .442، السراج الوهاج: 11/71، البيان 3/383: الوسيط (  انظر8)
 (  يف "ب" )جيب( 9)
 0(  يف "ب" )السكن( 10)
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 ن مسكن الزوج
مالزمة املسكن على ذلك القول، نعم لو التزم الوارث  (1)جتبال  :قال يف الذخائر :قلنا

إما مسكن النكاح أو غريه مما يعينونه، وأطلق ، أجرة املسكن وجب عليها مالزمة املسكن
  .(2)أكثر األصحاب اجلواب هكذا

بعد املسيس، ]فللوارث أن يلزمها ذلك  (3)ومن أصحابنا من قال ينظر، فإن كان ذلك
فليس للوارث أن يلزمها ذلك وهلا أن تسكن حيث شاءت سكىن  (4)سيس[وإن كان قبل امل

 .(6)فلو مل يلزمها الوارث فهل للسلطان أن يلزمها ذلك ن فيه وجهان .(5)املعتدات
الوزل، مل جيز ذل  ابلليل  (7)وإن أرادت اخلروج حلاجة، كشراء القطن، وبيع /) :قال

 . (8)ألنه مظنة الفساد (؛
  ،(10)؛ دفعا حلاجتها((9)لنهارابنها زوجها اخلروج لقضاء احلاجة )وجيوز للمتوىف ع

، (15)عنها زوجها (14)/(13)كاملتوىفأنه جيوز(  :قولن، أصحهما(12)البائن  (11)ويف املطلقة)

 ــــــــــــــ
 0"ب" و "ج" زايدة )عليها(  (  يف1)
. قال النووي: وهبذا قطع األصحاب. 7/248، حاشية اجلمل 3/476، حتفة احملتاج 8/477: الغرر البهية (  انظر2)

 .8/424لبني انظر: روضة الطا
 0ذلك( ليست يف "ج" (  )3)
 0املعقوفني سقط من "ب"  (  ما بني4)
 .8/424، روضة الطالبني 9/521، فتح العزيز 3/385: الوسيط (  انظر5)
 .8/424، روضة الطالبني 9/521املذهب املنصوص أن له ذلك. انظر: فتح العزيز   (6)
 0/ " أ " من "ج"231ل  (  هناية7)
 .4/70، إعانة الطالبني 3/477، حتفة احملتاج 3/383لوسيط : ا(  انظر8)
  0" )يف النهار( أ  " (  يف9)
 . 2/211، فتح اجلواد 7/403، أسىن املطالب 3/1446: عجالة احملتاج (  انظر10)
 0"ب" )وهل ذلك للمطلقة( بدل من )ويف املطلقة(  (  يف11)
 0"ب" زايدة )فيه(  (  يف12)
 0"ب" )املتوىف(  (  يف13)
  0/ أ من " أ " 132ل (  هناية14)
 . 8/416، روضة الطالبني 6/255، التهذيب 3/129: املهذب (  انظر15)
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 .(2()1)والثاين: ال جيوز وهو القدمي؛ لعموم اآلية
أي هلا هي برزة( و ) (4)ودعوى تنكرها (3)أي كاحلدودوإن وجب عليها حق خيتص هبا( ) :قال
رجعت ) ،ما عليها من احلق (8)أي ((7)خرجت فإذا وفت، )(6)تلقى الرجال يف حوائجها (5)عادة أبن
 أما لو كانت خمدَّرة فإهنا ال خترج وسيأيت إيضاح ذلك يف الدعاوي إن شاء هللا تعاىل.وبنت( 

يليق هبا مسكنا  (10)أي إذا كانالذي وجبت فيه(  (9)زلوجتب العدة يف املن) :قال
  ؛ لقوله تعاىل:(11)عارية مستحق للزوج مبلك أو إجارة أو

    
   (12)(13)فريعة ، وحلديث. 

يسكنها الزوج  (15)، أما الرجعية فإهنا(14)واعلم أن هذا خيتص ابلبائن واملتوىف عنها زوجها
 .(16)هنا زوجتهحيث شاء، وال خترج إال إبذنه؛ أل

 ــــــــــــــ
     وهي قوله سبحانه:   (1)

     
   ( من سور 1من اآلية ) .ة الطالق 

 .9/511، فتح العزيز 11/74: البيان (  انظر2)
 0"ج" )كاحلد(  (  يف3)
 . 4/86، حاشية القليويب 3/530: مغين احملتاج (  انظر4)
 0أبن( ليست يف "ج" (  )5)
 .32 :، املصباح املنري314 :حترير ألفاظ التنبيه :(  انظر6)
 0"ج" )أوفت(  (  يف7)
  0أي( ليست يف "ج" (  )8)
 0( سكن" )املأ  " (  يف9)
 0"ج" )كانت(  (  يف10)
 0"ب" )اعارة(  (  يف11)
 ( من سورة الطالق.6( من اآلية )12)
 .خترجيهتقدم وقد وفاة زوجك(  اعتدي يف البيت الذي أاتك فيه: )قوله  يشري الشارح إىل  (13)
 .20/28، تكملة اجملموع للمطيعي 2/471: فيض اإلله املالك (  انظر14)
 0"ب" و "ج" )فإنه(  يف  (15)
 .3/528، مغين احملتاج 3/476، حتفة احملتاج 433: كفاية األخيار: (  انظر16)
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يف العدة  (2)ألن مسكنها هلا األجرة (؛ (1)فإن وجبت وهي يف مسكن هلا وجب) :قال
جيوز وال  :، وقال ابن الصباغ(4)جيب:، وهل جيب عليها أن تعتد فيه ن قال يف املهذب(3)عليه

 .(7)عليه ذلك غريه وجب(6)يف(5) جيب حىت لو طلبت أن يسكنها
: )) ال لقوله  الزوج مل جيز أن يسكن معها (؛ وإن وجبت وهي يف مسكن) :قال

 .(10()9)(( الشيطان فإن اثلثهما (8)خيلون رجل ابمرأة
ألن هلا أو له وهلا موضع تنفرد به(  (11)إل أن تكون يف دار فيها ذو رحم حمرم) :قال

 (1)ابلغا ن فيه/ (13)، وهل يشرتط أن يكون احملرم(12)كروهم بذلك حيصل األمن من الفساد لكنه

 ــــــــــــــ
 0( توجبو "ب" )" أ  " (  يف1)
 0"ب" و "ج" )سكناها(  (  يف2)
 .2/213، فتح اجلواد 2/189، فتح الوهاب 11/58: البيان (  انظر3)
 .3/127املهذب   (4)
 0)يسكن(  "ج" (  يف5)
 يف( ليست يف " أ " و "ج".(  )6)
. انظر: فتح -رمحهما هللا-. وهو األصح عند الرافعي والنووي 11/58يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين   (7)

 .8/420، روضة الطالبني 9/517العزيز 
 0"ب" )وامرأة(  (  يف8)
ما  :يف ابب ،الفنت ( يف كتاب:404/  4 السنن )(، والرتمذي يف114( رقم احلديث )1/269أمحد يف املسند ) (  أخرجه9)

(،  8/284هذا حديث حسن صحيح، و النسائي يف السنن الكربى ) :( وقال2165جاء يف لزوم اجلماعة، رقم احلديث )
 :(، كتاب1/314( واللفظ له، واحلاكم يف املستدرك )9175خلوة الرجل ابملرأة، رقم احلديث ) :عشرة النساء، ابب :كتاب
 .  (، كلهم من حديث عمر395ابجلابية، رقم احلديث )  خطبة عمر :م، اببالعل

 (  أخرجه)ال خيلون رجل ابمرأة إال ومعها ذو حمرم :بلفظ -هللا عنهما رضي- وأصله يف الصحيحني من حديث ابن عباس
 :( كتاب2/978)(، ومسلم 2844من اكتتب يف جيش...إخل، احلديث رقم ) :اجلهاد، ابب :(كتاب3/1094البخاري )
  (.1341سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريه، رقم احلديث ) :احلج، ابب

 .20/8، تكملة اجملموع للمطيعي 7/162، هناية احملتاج 11/54: البيان (  انظر10)
 0(  )حمرم( ليست يف "ب" 11)
 .4/89، كنز الراغبني 3/1450، عجالة احملتاج 11/251: احلاوي الكبري (  انظر12)
 0)احملرم( ليست يف "ج" ( 13)
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، ولو كان معها امرأة ثقة فهل تكون كما لو كان معها حمرم هلا ن فيه (2)وجهان (1)فيه/
 .(3)وجهان

  (5)أياملسكن الذي وجبت فيه العدة إل لضرورة(  (4)ول جيوز نقلها من) :قال
أهل  (8)]أي إيذاؤها علىعلى أمحائها(  (7)أو بذأت، )(6)كإشراف الدار على االهندام

أقرب إىل  (13)ألهناإىل أقرب املواضع إليها(  (12)فتنتقل/) (11)[(10)؛ لآلية بلساهنا (9)زوجها
نقل إىل  (16) السهامكما قلنا يف الزكاة إذا وجبت يف موضع وعدم أهل   (15()14)موضع الوجوب

 .(18)ها مل تنتقل هي، بل ينتقلون هم عنها، ولو بذا عليها أمحاؤ (17)أقرب املواضع إليه

 ــــــــــــــ
 0/ "ب" من "ب" 36(  هناية ل1)
أبن  -رمحهما هللا-، وصرح اهليتمي والشربيين 149ذلك. انظر: منهاج الطالبني:  -رمحه هللا-مل يشرتط النووي  (2)

 . 534/ 3، مغين احملتاج 2/213األوجه عدم اشرتاط ذلك. انظر: فتح اجلواد 
 .8/418، روضة الطالبني 2/119التنبيه أصحهما: نعم. انظر: تصحيح   (3)
 0"ج" )عن(  (  يف4)
 0(  )أي( ليست يف "ج" 5)
 . 2/472، فيض اإلله املالك 8/479، الغرر البهية 149: منهاج الطالبني: (  انظر6)
 .1/557، املغين يف اإلنباء 3/128النظم املستعذب  :ابملد الفحش من الكالم. انظر :( البذاء7)
 يست يف " أ " و "ب".على( ل(  )8)
 .315 :حترير ألفاظ التنبيه :(  انظر9)
    وهي قوله تعاىل:  (10)

    
   

  ( من سورة الطالق.1من اآلية ) 
 0"ب" املعقوفني ليست يف  (  ما بني11)
 / ب من " أ ". 132ل (  هناية12)
  0"ب" و "ج" )ألنه(  (  يف13)
 0"ج" )إىل املوضع الذي وجبت فيه العدة( بدل من )إىل موضع الوجوب(  (  يف14)
 .433، كفاية األخيار: 3/129: املهذب (  انظر15)
 0( السهمني" )أ  "ب" )السهمان( ويف " (  يف16)
 هارون.عمر ، بتحقيق الزميل عبد العزيز 676-2/675: غنية الفقيه (  انظر17)
 .3/477، حتفة احملتاج 7/402، أسىن املطالب 9/510: فتح العزيز (  انظر18)
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بنية االنتقال،  (2)أي خرجتفانتقلت(  (1)وإن أمرها ابلنتقال إىل موضع آخر) :قال
 (4)؛ ألهنا مأمورة ابملقام(3)وهو الصحيحمث طلقها قبل أن تصري إىل الثاين، فقد قيل متضي( )
 . (7) األول(6)الثاين وممنوعة من (5)يف

 (9)ألن األول خرج عن أن يكون مسكنهاالعود(  (8)ر بني املضي وبني)وقيل هي ابخليا
 .(12)بينهما (11)مسكنا هلا فخريت (10)ابخلروج منه، والثاين ال يصري

العدة قبل أن تفارق البلد، فقد  وجبت(13)وإن أذن هلا يف السفر فخرجت و) :قال
 . (15)السفر مل يثبت هلا حكم (14)ألهنا قيل عليها أن تعود(؛

، املنزل إبذن (16)، وهو ظاهر النص؛ ألن مزايلتهايل هلا أن متضي وهلا أن تعود () وق
 .(17)الزوج أسقط عنها وجوب اإلقامة فيه

ألن  )وإن فارقت البلد مث وجبت العدة فلها أن متضي يف السفر وهلا أن تعود(:قال

 ــــــــــــــ
 0" ب" )من موضع إىل آخر( بدل من )إىل موضع آخر( (  يف1)
 0زايدة )عنه(  "ب" (  يف2)
 .8/410، روضة الطالبني 9/501وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  (3)
 0"ب" )يف املقام(  (  يف4)
 0يف( ليست يف "ب" (  )5)
 0"ج" )عن ( (  يف6)
 .2/188، فتح الوهاب 3/1447، عجالة احملتاج 8/410: روضة الطالبني (  انظر7)
 0وبني( ليست يف "ب" (  )8)
 0"ب" و "ج" )مسكناً ( (  يف9)
 0"ب" و "ج" )مل يصري ( (  يف10)
 0"ب" )فيخري(  (  يف11)
 .7/158، هناية احملتاج 4/86، كنز الراغبني 9/501العزيز  : فتح(  انظر12)
 0"ب" )مث(  (  يف13)
  0"ب" و "ج" )ألنه ( (  يف14)
 . 2/472، فيض اإلله املالك 7/399، أسىن املطالب 3/127: املهذب (  انظر15)
 .1307 :القاموس احمليط :من زايل يزايل مزايلة، مبعىن املفارقة. انظر :املزايلة (16)
 .11/64: البيان انظر ( 17)
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 .(2)الرفقة عن البلد وخافت االنقطاع عن (1)يف قطعها عن السفر مشقة ال سيما إذا بعدت
فيمن طلقت  (5)، فعلى الوجهني(4)، أما السفر للنقلة(3)واعلم أن هذا يف السفر حلاجة

 .(7)بني الدارين (6)وهي/
كان السفر لقضاء   (10)فإن/مث وجبت العدة ) (9)أيوصلت إىل املقصد(  (8))وإن :قال
، وإن زاد على ثالثة لعدم اإلذن وهلا أن تقيم إىل قضاء احلاجةمل تقم بعد قضائها(  (11)حاجة
 .(13)، وإن كان سفر نقلة لزمها االعتداد يف املوضع املنتقل إليه(12)أايم

 . (14)ألن ما زاد يف حكم اإلقامةوإن كان لتنزه، أو زايرة، مل تقم أكثر من ثالثة أايم( ) :قال
 ؛ل تقيم أكثر من ثالثة أايم( (15))وإن قدر هلا مقام مدة، ففيه قولن، أحدمها:/:قال

 . (17)املسافرة (16)ألنه مل أيذن هلا يف اإلقامة على الدوام، فال تزيد على مدة
 فيها( (18)تقيم املدة اليت أذن :) والثاين

 ــــــــــــــ
 0"ب" )تعدت ( (  يف1)
 .20/18، تكملة اجملموع للمطيعي 1448-3/1447: عجالة احملتاج (  انظر2)
 املصدرين السابقني. (  انظر3)
 0"ب" و "ج" )سفر النقلة ( (  يف4)
 0"ب" )وجهني(  (  يف5)
 0/ " أ " من "ب"  37ل  (  هناية6)
 . 2/472، فيض اإلله املالك 4/530، مغين احملتاج 8/411: روضة الطالبني (  انظر7)
 0"ب" )وإذا(  (  يف8)
 0أي( ليست يف "ج" (  )9)
 0/ "ب" من "ج" 231ل  (  هناية10)
 0اجة (احل" )أ  " (  يف11)
 .4/86، حاشية القليويب 3/531، مغين احملتاج 2/188: فتح الوهاب (  انظر12)
 .6/259، التهذيب 128-3/127: املهذب (  انظر13)
 .3/1448، عجالة احملتاج 65-11/64: البيان (  انظر14)
  0/ أ من " أ "133ل  (  هناية15)
 0" أ " )املدة ( (  يف16)
 . 3/369، إخالص الناوي 3/128: املهذب (  انظر17)
 0هلا( " أ " زايدة ) (  يف18)
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 .(2)؛ لتحقق اإلذن(1)وهو األصح
فيما لو كان السفر لقضاء  (3)أيفإن قضت احلاجة يف املسألة األوىل( ) :قال

 فيما لو كان السفر لتنزه، أو زايرة، (6)أيثانية( يف املسألة ال (5)أو انقضت املدة، )(4)حاجة
ل يلزمها العود(  :ما يعلم أنه ينقضي قبل أن تعود إىل البلد، فقد قيل (7)وبقي من العدة)

 . (8)ألهنا ال تقدر على العدة يف ذلك البلد
 .(12)فيه(11)الذي وجبت العدة(10)؛ ألنه أقرب إىل املوضع(9)وهو األصح)وقيل يلزمها( 

فإن إذن هلا يف اخلروج إىل منزل أو بلد حلاجة مث اختلفا، فقالت نقلتين إىل ) :قال
اللهم إال أن  ،(13)ألنه أعلم بقصدهالثاين ففيه أعتد، وقال ما نقلت ، فالقول قول الزوج( 
 .(15)القول قوهلا مطلقا :، وقيل(14)يقول أقيمي به؛ إذ ظاهر لفظ اإلقامة يشعر ابإلقامة أبدا

ألهنا أعرف قوهلا(  فالقول (16)ت الزوج واختلفت هي والورثة يف ذل وإن ما) :قال

 ــــــــــــــ
 .8/411، روضة الطالبني 9/503وهو كما قال. انظر: فتح العزيز   (1)
 املصدرين السابقني. ر(  انظ2)
 0أي( ليست يف "ج" (  )3)
 0"ب" و "ج" )احلاجة ( (  يف4)
 0املدة( ليست يف "ج" (  )5)
 0أي( ليست يف "ج" (  )6)
 0"ب" )املدة(  (  يف7)
 .7/338، حلية العلماء 3/128: املهذب (  انظر8)
 . 8/412، روضة الطالبني 9/504وهو كما قال. انظر: فتح العزيز   (9)
 0"ج" )املواضع( بدل من )إىل املوضع(  (  يف10)
 0(  )العدة( ليست يف "ب" و "ج" 11)
 .8/412، روضة الطالبني 6/260التهذيب   (12)
 .2/212، فتح اجلواد 3/478، حتفة احملتاج 11/113: البيان (  انظر13)
 املصادر السابقة. (  انظر14)
 .8/414 روضة الطالبني، 9/508 فتح العزيز انظر:واملذهب هو األول.   (15)
 0يف ذلك( ليست يف "ب" (  )16)
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من غري  (4)ظاهر اإلذن يقتضي خروجا (3)وألن دوهنم؛ (2)الزوج ألهنا مسعت اإلذن (1)مبقصود/
 . (5)عود

ألنه ال وإن أحرمت إبذنه مث طلقها، فإن كان الوقت ضيقا، مضت يف احلج( ) :قال
يف  (7)، أي مث تشرعوإن كان واسعا، أمتت العدة (، )(6)بق فقدمميكن اجلمع بينهما، واحلج أس

العدة، مث  )وإن وجبت، (9)، فلم جيز إسقاط أحدمها(8)احلج؛ ألنه أمكن اجلمع بينهما
، فلو أمتتها وفاهتا احلج وقد (10)أسبق فقدمت ألن العدةأحرمت، أمتت العدة بكل حال( 

 . (13)من قابل (12)وقضته (11)أحرمت به حتللت بعمرة

 ــــــــــــــ
 0/ "ب" من "ب" 37ل  (  هناية1)
 0"ج" )ابإلذن(  (  يف2)
 0" أ " )ألن(  (  يف3)
 0"ج" )خروجها(  (  يف4)
 .2/189، فتح الوهاب 4/87، كنز الراغبني 415-8/414: روضة الطالبني (  انظر5)
 . 7/252، حاشية اجلمل 7/159اج ، هناية احملت3/128: املهذب (  انظر6)
 0)شرعت(  "ب" و "ج" (  يف7)
 0بينهما( ليست يف "ج" (  )8)
 .2/360، اإلقناع للشربيين 3/531: مغين احملتاج (  انظر9)
 .20/20، تكملة اجملموع للمطيعي3/368، إخالص الناوي 8/413: روضة الطالبني (  انظر10)
قصد الكعبة ألداء  :الشرع يفو  كان امليم، مأخوذة من االعتمار وهو الزايرة.بضم العني وإس :يف اللغة :العمرة  (11)

 .247 :، غاية البيان10/279لسان العرب  :مناسك العمرة. انظر
 0"ج" )وقضت(  (  يف12)
 . 9/505، فتح العزيز 11/67: البيان (  انظر13)
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 فصل
وهي حائل انقطعت العدة( ) ،أي الثاينوإن تزوجت يف العدة ووطئها الزوج( ) :قال

فإذا فرق بينهما أمتت العدة من األول، مث استقبلت ، )(3)فراشا للثاين (2)صارت/ (1)ألهنا
تداخالن؛ ، وال ي(4)ألهنما عداتن من جنس واحد فقدمت السابقة منهماالعدة من الثاين( 

من حني التفريق  (6)وابتداء اإلمتام .(5)ألهنما حقان مقصودان آلدميني، فال يتداخالن كالدينني
 . (9)وطئها الزوج الثاين يف الثاين (8)، ومن آخر وطئة(7)على أصح الوجهني

واعلم أن احلكم على ما ذكره بشرط أن يكون الزوج جاهال بعدهتا أو جاهال بتحرمي 
ابإلسالم أو كان قد نشأ يف ابدية بعيدة؛ لتحقق  (11)حديث العهد (10)اناملعتدة أبن ك

بتحرمي نكاحها، فإن الوطء يكون زان وال تنقطع به  (13)، أما لو كان عاملا بعدهتا أو(12)الشبهة
 .(14)عدة األول، وال يكون موجبا لعدة

من وطء أي من األول أبن أتت بولد لدون ستة أشهر  (16)/كانت حامال(  (15))وإن :قال

 ــــــــــــــ
 0ألهنا( ليست يف "ج" (  )1)
  0/ ب من " أ "133ل (  هناية2)
 .3/471، حتفة احملتاج 4/74، كنز الراغبني 9/475: فتح العزيز نظر(  ا3)
 .3/1437، عجالة احملتاج 9/461، فتح العزيز 3/133: املهذب (  انظر4)
 .20/47، تكملة اجملموع للمطيعي 6/267: التهذيب (  انظر5)
 0"ب" )األايم(  (  يف6)
 . 8/386بني ، روضة الطال9/462وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  (7)
 0"ج" )وطٍء(  (  يف8)
 املصدرين السابقني. (  انظر9)
 0"ج" )يكون(  (  يف10)
 0"ج" )قريب( بدل من )حديث العهد(  (  يف11)
 .4/71، حاشية القليويب 2/183: فتح الوهاب (  انظر12)
 0"ب" )و(  (  يف13)
 .11/88، البيان 11/287: احلاوي الكبري (  انظر14)
 0 "ج" )فإن( (  يف15)
 0/ " أ " من "ب" 38ل  (  هناية16)
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ألنه ال جيوز أن يكون احلمل من )مل تنقطع العدة( الثاين، ودون أربع سنني من وقت الطالق، 
وقال . (3)ابألقراء بعد الطهر من النفاس(2)أيفإذا وضعت استقبلت العدة من الثاين( ، )(1)الثاين

 (6)وطء بشبهةوجيري يف كل  (5 )على الثاين على التأبيد؛ تقليدا لعمر  (4)حترم/ :يف القدمي
 . (9)وقالوا إمنا حكاه عن مالك ،البصريون هذا القول (8)، وأنكر(7)أفسد الفراش
أي هبا محل ميكن أن يكون من كل واحد منهما(  (10)وإن وطئها الثاين وظهر) :قال

فما زاد من وطء الثاين ولستة أشهر فما زاد إىل أربع سنني من  (11)أبن أتت به لستة أشهر
فإن أحلقته  اعتدت به عمن يلحقه، مث تستقبل العدة من ايآخر()، (12)وقت الطالق

، أو مل تكن قافة، لزمها أن تعتد بعد (15)أو نفته عنهما، أو أشكل عليها (14)هبما (13)القافة

 ــــــــــــــ
 .3/515، مغين احملتاج 4/72، كنز الراغبني 3/133: املهذب (  انظر1)
 أي( ليست يف " أ ".(  )2)
 .2/209، فتح اجلواد 2/183، فتح الوهاب 11/293: احلاوي الكبري (  انظر3)
 0/ " أ " من "ج" 232ل  (  هناية4)
جامع النكاح، يف ابب  ( يف كتاب2/536سيب وسليمان بن يسار مالك يف املوطأ )عن ابن امل أخرج أثر عمر   (5)

(، ومن طريقهما البيهقي يف السنن الكربى 9/486ما ال جيوز من النكاح، ومن طريقه الشافعي يف ترتيب املسند )
ن يسار عبد العدد، يف ابب اجتماع العدتني. وأخرجه كذلك عن ابن املسيب وعن سليمان ب ( يف كتاب7/441)

 (.10544 ،10539ابب نكاحها يف عدهتا، رقم األثرين ) (  يف211-6/210الرزاق يف املصنف )
 0"ب" )وطء كل شبهة(  (  يف6)
 .9/476، فتح العزيز 7/349: حلية العلماء (  انظر7)
 0"ب" )وذكر(  (  يف8)
ال حترم على التأبيد. انظر: فتح العزيز  . والصحيح أهنا7/350، حلية العلماء 11/287: احلاوي الكبري (  انظر9)

 . 8/396، روضة الطالبني 9/476
 0"ج" )فظهر ( (  يف10)
 0أشهر( ليست يف "ج" (  )11)
 .11/93: البيان (  انظر12)
الشرع: من ي لحق النسب بغريه عند االشتباه  يف، و اللغة: هو متتبع اآلاثر واألشباهالقافة: مجع قائف، والقائف: يف  ( 13)

 .4/646، مغين احملتاج 303انظر: حترير ألفاظ التنبيه:  خصه هللا تعاىل من علم ذلك. مبا
 0"ب" )أبحدمها(  (  يف14)
 0"ج" )عليهما(  (  يف15)
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، وإن ظهر محل ميكن أن يكون من الثاين (2)بيقني(1)الوضع بثالثة أقراء؛ لتخرج عن العهدة /
أشهر فما زاد من وطء الثاين وألكثر من أربع سنني من وقت دون األول أبن أتت به لستة 

ابلثاين إن كان الطالق ابئنا، وكذا لو كان رجعيا على أحد القولني،  (3)الطالق فإنه يلتحق
وتنقضي عدهتا منه به، مث تتم عدة األول، وإمنا قدمنا عدة الثاين؛ ألن احلمل من الثاين، فال 

 (7)واحد منهما أبن أتت به (6)هر محل ال ميكن أن يكون من، وإن ظ(5)به عن األول (4)يعتد
وجهان  (9)من طالق األول، فههنا (8)لدون ستة أشهر من وطء الثاين، وأكثر من أربع سنني/

 (11)ال تعتد به عن واحد منهما؛ ألنه غري الحق هبما، فعلى هذا إذا وضعته (10)أهنا :أشهرمها
 . (12)الثاين أمتت عدة األول، مث استقبلت العدة من

أهنا تعتد به عن أحدمها ال بعينه وتعتد بعده بثالثة أقراء؛ ألنه لو أقر به  :والوجه الثاين
به العدة، كاملنفي ابللعان، وكما لو علق طالقها على الوالدة  (13)أحدمها حلقه، فانقضت

 هذه به العدة، ويف (15)بتوأمني بينهما ستة أشهر، فإن الثاين منتف عنه فتنقضي (14)فأتت

 ــــــــــــــ
 0/ أ من " أ " 134ل  (  هناية1)
 .4/70، حاشية عمرية 11/94، البيان 6/267: التهذيب (  انظر2)
 0"ج" )يلحق(  (  يف3)
 0"ب" )تعتد(  (  يف4)
 70-4/69، كنز الراغبني 3/133: املهذب (  انظر5)
 0"ج" زايدة )كل(  (  يف6)
 0)بولد(  "ج" (  يف7)
 0/ "ب" من "ب" 38ل  (  هناية8)
 0"ب" )فهنا ( (  يف9)
 0"ج" )أنه(  (  يف10)
 0"ج" )وضعت(  (  يف11)
 3/514، مغين احملتاج 2/182: فتح الوهاب (  انظر12)
 0"ج" )وانقضت(  (  يف13)
 0"ب" )فإن أتت(  (  يف14)
 0"ب" و "ج" )وتنقضي(  (  يف15)
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 .(1)املسألة أيضا وجه
، أي إن كانت ابألشهر وطئها الزوج يف العدة بشبهة استأنفت العدة ( (2)إنو ) :قال
 . (3)أو األقراء

كوطء (5)فهو (4)واعلم أنه ال معىن لتقييده ابلشبهة؛ ألنه وطء يف نكاح تشعَّث
، (7)ة إىل انقضاء العدة؛ ألهنما من واحد وعليه النفقودخلت فيها البقية () :. قال(6)الشبهة

، وحكى (8)؛ ألهنا من عدة الطالق الرجعيوله الرجعة فيما بقي من العدة األوىل ()
أهنا ال تستأنف العدة، بل تعتد عن وطء الشبهة مبا  :اخلراسانيون وجهني ضعيفني، أحدمها

 وطء الشبهة. بقية العدة األوىل وتستأنف العدة ل (11)، والثاين: أنه تسقط(10)من العدة (9)بقي/
 (12)ألهنما من واحدفإن حبلت من الوطء الثاين فقد قيل تدخل فيها البقية( ) :قال

 . (13)ألهنا يف عدة الطالق الرجعي إذ احلمل ال يتبعضوله الرجعة إىل أن تضع( )
ألهنما جنسان فال يتداخالن، كما لو زان وهو بكر، مث زان وهو ) وقيل ل تدخل( 

 .(14)ثيب

 ــــــــــــــ
 0"ب" )وهذا أيضاً فيه وجه( ويف "ج" )ويف هذا أيضاً وجه( بدل من )ويف هذه املسألة أيضاً وجه( (  يف1)
 0إن( ف" )أ  " (  يف2)
 .3/1436، عجالة احملتاج 11/102، البيان 7/350: حلية العلماء (  انظر3)
 .189 :املصباح املنري :الشعث، وهو االنتشار والتفر ق. انظرمن  :تشعًّث (4)
 0"ب" )وهو(  (  يف5)
 .3/133: املهذب (  انظر6)
 .20/60، تكملة اجملموع للمطيعي 3/514، مغين احملتاج 11/294: احلاوي الكبري (  انظر7)
 .7/140، حاشية الشرباملسي 3/469، حتفة احملتاج 2/183: فتح الوهاب (  انظر8)
 /ب من " أ ". 134هناية ل   (9)
 4/71، كنز الراغبني 9/458: فتح العزيز (  انظر10)
 0"ب" )يسقط(  (  يف11)
 .8/465، الغرر البهية 3/1436، عجالة احملتاج 6/265: التهذيب (  انظر12)
 .7/378، أسىن املطالب 8/384: روضة الطالبني (  انظر13)
 .3/514، مغين احملتاج 9/459فتح العزيز  ،295-11/294: احلاوي الكبري (  انظر14)
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وضعت أكملت عدة الطالق ابألقراء،  (1)/تد ابحلمل عن الوطء فإذافعلى هذا تع)
وهل له الرجعة يف احلمل ؟ قيل له ، )(2)ألهنا من عدة الطالقوله الرجعة يف األقراء( 

ألهنا يف عدة وقيل ليس له( ) (5)زمان مل تكمل فيه عدة الطالق ابألقراء (4)يف (3)ألهناالرجعة( 
، فلو  (8)جتب وجها واحدا ، وقيل(7)يف النفقة، فقيل ال جتبوكذا اخلالف  (6)وطء الشبهة

عدهتا من الوطء ابحلمل ومن الطالق  (9)كانت ترى الدم على احلمل وقلنا إنه حيض كانت
 .(10)ابألقراء اليت على احلمل على أحد الوجهني

 ــــــــــــــ
  0/ " أ " من "ج"  39ل  (  هناية1)
 .4/71، كنز الراغبني 3/134: املهذب (  انظر2)
  0"ب" و "ج" )ألنه(  (  يف3)
 0يف( ليست يف "ب" و "ج" (  )4)
 .7/140، هناية احملتاج 3/361: إخالص الناوي (  انظر5)
 .6/266ذيب ، الته3/375: الوسيط (  انظر6)
 0فقيل ال جتب( ليست يف "ب" و "ج" (  )7)
ابألول. انظر: تصحيح التنبيه  -هللا رمحه- . وجزم النووي9/65، روضة الطالبني 4/10الطريقني يف الوسيط  (  انظر8)

2/139. 
 0"ب" )كان(  (  يف9)
 .3/134: املهذب (  انظر10)
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 فصل
 العدة يف وإذا راجع املعتدة يف أثناء العدة مث طلقها قبل الدخول استأنفت) :قال

يتقدمه  (1)كاملة، كما لو مل/  ؛ ألنه طالق يف نكاح وطء فيه فأوجب عدةأصح القولني (
 (5)وهو القدمي، كما لو جدد نكاح املختلعة( (4)ثاينال يف القول (3))وبنت ،(2)طالق وال رجعة

أصح  طلق الرجعية يف العدة بنت على (8)، فلو(7)طلقها قبل الدخول (6)مث يف العدة،
 . (11()10)أهنا على قولني، كما لو ختللت الرجعة :، والطريق الثاين(9)الطريقني

صح النكاح خالفا للمزين، واحتج ابلقياس  إن تزوج املختلعة يف أثناء العدة (و ) :قال
وهذا فاسد؛ ألن نكاح غريه يؤدي إىل اختالط األنساب، وال يوجد ذلك يف  ،(12)على غريه
 . (15()14)ا انقطعت العدة خالفا البن سريج، وإذا تزوجه(13)نكاحه

 ــــــــــــــ
 0/ "ب" من "ج"  232ل  (  هناية1)
 .2/184، فتح الوهاب 8/396، روضة الطالبني 3/135ذب : امله(  انظر2)
 0"ب" )وبنته(  (  يف3)
 0( خر" )اآلأ  " (  يف4)
فرقة بعوض  :يف الشرع، و رأة زوجها خمالعة إذا افتدت منهمن خلع خيلع خ لعا، تقول خالعت امل :يف اللغة :اخللع  (5)

 .382 :اية البيان، غ109 :املصباح املنري :راجع جلهة الزوج أو سيده. انظر
 0"ج" )يف(  (  يف6)
 .3/517، مغين احملتاج 9/477: فتح العزيز (  انظر7)
 0"ب" و "ج" )ولو(  (  يف8)
 .8/397، روضة الطالبني 9/478وهو كما قال. انظر: فتح العزيز   (9)
 0"ب" )الرجعية(  (  يف10)
 .3/1439، عجالة احملتاج 11/108: البيان (  انظر11)
 . 3/134املهذب  يف -هللا مارمحه- الشريازينقله عنه ، و ختصرعليه يف امل مل أقف (12)
 .3/134: املهذب (  انظر13)
أمحد بن عمر بن سريج، أبو العباس، تفقه على أيب القاسم األمناطي، وويل قضاء شرياز، وهو حامل لواء  (  هو14)

 . 30:، العقد املذهب118 :ت الشريازي( هـ. انظر: طبقا306) :سنة -رمحه هللا-الشافعية يف زمنه، تويف 
 .7/352يف حلية العلماء  -رمحه هللا-نقله عنه الشاشي   (15)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

140 

فقد قيل أي قبل الدخول هبا يف النكاح الثاين، )) مث طلقها قبل الدخول( (2):(1)قال/
، وهذا مل أره يف غري تستأنف ( :تبين، والثاين :، وقيل فيه قولن، أحدمها(3)تبين على العدة

مل  (8)أنه إن طلقها قبل الدخول،/ (7)رأيته يف الكتب املشهورةالذي  (6)، وإمنا(5()4)هذا الكتاب
العدة؛ ألهنا مطلقة يف نكاح قبل املسيس، ولكن عليها أن تتم ما بقي عليها من  (9)تستأنف

اختالط األنساب، وإن طلقها بعد الدخول استأنفت العدة،  (10)العدة األوىل؛ حذارا عن
 .(11)من الزوج األول وتدخل فيها البقية؛ ألن هذا نكاح جديد

اختلفا يف انقضاء العدة ابألقراء فادعت انقضاءها يف زمان ميكن  (12))وإذا :قال
؛ ألنه ال يعلم إال من جهتها، فقبل قوهلا (13)، أي مع ميينهاانقضاء العدة فيه، فالقول قوهلا (

 . (14)فيه عند إمكان صدقها
عادة مل يقبل قوهلا إال بعد مضي مدة ميكن انقضاء  إن كانت هلا :(15)وقال االصطخري

 ــــــــــــــ
   0/ أ من " أ "135(  هناية ل 1)
 " أ " زايدة )وإن تزوج املختلعة يف أثناء العدة(. (  يف2)
 0(  )على العدة( ليست يف "ب" و "ج" 3)
 0هذا الكتاب(  "ب" )الكتب املشهورة( بدل من )غري (  يف4)
 .135-3/134بل كالمه يف املهذب يوافق كالم الشارح. انظر: املهذب   (5)
 0"ج" )وأما(  (  يف6)
 0املشهورة( ليست يف "ب" (  )7)
 0/ "ب" من "ب"  39ل  (  هناية8)
 0"ب" )استأنفت(  (  يف9)
 0"ب" و "ج" )من(  (  يف10)
، روضة الطالبني 7/352، حلية العلماء 3/379انظر: الوسيط أكثر الكتب املشهورة تؤيد كالم الشارح.   (11)

 .518-3/517، مغين احملتاج 8/397
 0"ب" )فإذا(  (  يف12)
 0"ب" و "ج" )اليمني(  (  يف13)
 .136 /3: املهذب (  انظر14)
( هـ، من أصحاب الوجوه، ويل 244) :احلسن بن أمحد يزيد بن عيسى االصطخري، أبو سعيد، ولد سنة (  هو15)

طبقات  :( هـ. انظر328) :سنة -هللا رمحه- )أدب القضاء (، تويف :قضاء قم واحلسبة ببغداد، من مصنفاته
 . 2/171، طبقات السبكي 119 :الشريازي
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 ، وليس بشيء. (1)العدة فيها على عادهتا
وأنكر الزوج، فالقول قوله؛ ألنه اختالف يف وقت  (2)ولو ادعت انقضاء العدة ابلشهور

 . (3)الطالق
ا احلرة ابألقراء إذا طلقت يف الطهر اثنان وثالثون يوم (4)وأقل مدة ميكن أن تعتد فيها

، وعلى رواية البويطي ثالثة وثالثون (6)تعترب ليعلم هبا متام العدة (5)وحلظتان، واللحظة الثانية
، وعلى رواية البويطي مثانية (7)يوما وحلظة، وإن طلقت يف احليض فسبعة وأربعون يوما وحلظتان

القرء طهر  (9)قلنا، وإن كانت مبتدأة فاثنان وثالثون يوما وحلظتان إال إذا (8)وأربعون يوما وحلظة
 . (10)بدمني فإنه يكون مثانية وأربعون يوما وحلظة حمتوش

 (11)وإن اختلفا يف إسقاط جنني تنقضي به العدة، فادعت ما ميكن انقضاء/) :قال
من ستة  (13)وإمكان الولد الكامل أي الذي يعيش (12)ملا سبق العدة به، فالقول قوهلا (؛

 .)15((14)يما تقدمأشهر من حني الوطء، وقد بينا ذلك ف

 ــــــــــــــ
 . 11/21يف البيان  -هللا رمحه- نقله عنه العمراين (1)
 0ابلشهور( ليست يف "ج" (  )2)
 . 20/68موع للمطيعي ، تكملة اجمل2/477: فيض اإلله املالك (  انظر3)
 0"ب" و "ج" )فيه(  (  يف4)
 0"ج" )الثالثة(  (  يف5)
 .11/19 البيان، 11/176 احلاوي الكبري: (  انظر6)
 0"ب" )وحلظة(  (  يف7)
 .11/20يف البيان  -هللا رمحه- ذكر النقلني عن البويطي العمراين( 8)
 0"ب" )كان(  (  يف9)
  .11/19 البيان، 11/176 احلاوي الكبري(  انظر: 10)

 / ب من " أ ". 135ل (  هناية11)
 . ألنه ال يعلم إال من جهتها، فقبل قوهلا فيه عند إمكان صدقها: هوهو قول  (12)
 0"ج" زايدة )به(  (  يف13)
 0(  )فيما تقدم( ليست يف "ج" 14)
  .131ص  (  انظر15)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

142 

الصورة مائة وعشرون يوما، وابتداء إمكان اللحم مثانون يوما؛ للخرب  (1)وابتداء إمكان/
 .(3)، ويف انقضاء العدة ابملضغة وجهان(2)املشهور

أي مع االتفاق على وقت الوالدة وإن اختلفا هل طلق قبل الولدة أو بعدها( ) :قال
أي  وإن اختلفا هل ولدت قبل الطالق أو بعده(، ))5((4)؛ ألنه أعرف بقولهفالقول قوله ()

 .(6)ألهنا أعرف بوالدهتا فالقول قوهلا (؛مع االتفاق على وقت الطالق، )
أم ل ؟ فقال الزوج مل تنقض عدت   (7)وإن اختلفا هل انقضت عدهتا ابحلمل) :قال

ول الزوج( انقضت، فالقول ق (9)بل :فعلي  أن تعتدي ابألقراء، وقالت (8)بوضع احلمل
يف وقتهما فالزوجة  (10)وصورة هذه املسألة أن يتفقا على وجود الطالق، والوالدة، وخيتلفان

والزوج يدعي  خر الطالق، فالقول قول الزوج؛ ألن األصل ثبوت  (11)تدعي  خر الوالدة،/
، فعليها العدة (14)السابق (13)، ولو اعرتف كل واحد منهما ابجلهل(12)الرجعة وبقاء العدة

 .(16)لصواباب وهللا عز وجل أعلم، (15)والورع أن ال يراجعها ابألقراء وله أن يراجعها

 ــــــــــــــ
 0/ " أ " من "ب"  40(  هناية ل 1)
 وفيه )إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه...(. يف حديث ابن مسعود  يشري الشارح إىل ما جاء( 2)

 .8/377، روضة الطالبني 9/448أصحهما: نعم. انظر: فتح العزيز   (3)
 0(  )بقوله( ليست يف " ب" 4)
  .8/382، روضة الطالبني 3/136: املهذب (  انظر5)

  .2/207، فتح اجلواد 7/376، أسىن املطالب 3/374: الوسيط (  انظر6)

 0احلمل( وضع " )بأ  (  يف "7)
 0(  يف "ب" )ابحلمل( 8)
 0(  يف "ج" )قد( 9)
 0(  يف "ج" )وخيتلفا( 10)
 0/ " أ " من "ج"  233(  هناية ل 11)
  .3/446، مغين احملتاج 9/457، فتح العزيز 6/120: التهذيب (  انظر12)

 0(  )ابجلهل( ليست يف "ب" 13)
 0(  يف "ج" )ابلسابق( 14)
 . 11/112، البيان 6/121: التهذيب (  انظر15)
 ليست يف " أ " و "ج".(  )وهللا عز وجل أعلم ابلصواب( 16)
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 (1)باب االستبراء
 (4()3)سيب، أو غريها ، أو إرث، أو(2)أي أبي سبب كان، من بيعمن مل  أمة( ) :قال

وقال داود ال ، ](6)كبرية، ثيبا أو بكرا  صغرية كانت، أو (5)، أيها (ئ)مل يطأها، حىت يسترب 
ملكها من رجل  (9)[وسواء(8)ال تستربأ أوقال مالك الصغرية اليت ال توط (7)جيب استرباء البكر

، فإن كانت حامال استربأها بوضع احلمل() (12)قال ،(11()10)مثله أو امرأة، أو صيب ال جيامع
 . (13)احلمل من زان على الصحيح وكذا لو كان
عام  ؛ لقوله القولني ( إن كانت حائال حتيض استربأها حبيضة يف أصحو ) :قال
 :(14)أوطاس

 ــــــــــــــ
يف الشرع: هو عبارة عن الرتبص الواجب بسبب ملك اليمني حدواث وزواال. و  االسترباء: يف اللغة: طلب براءة الرحم. ( 1)

 .427، كفاية األخيار: 315انظر: حترير ألفاظ التنبيه: 
يف الشرع: مقابلة مال مبال على و  البيع: يف اللغة: من ابع يبيع بيعا، وهو من األضداد، فتستعمل للبيع والشراء.  (2)

  .134، حتفة الطالب: 911وجه خمصوص. انظر: القاموس احمليط: 
 0"ب" )غريمها(  (  يف3)
 .444، السراج الوهاج:7/412: أسىن املطالب (  انظر4)
 0 "ب" و "ج" (  )أي( ليست يف5)
 .3/535، مغين احملتاج 6/279، التهذيب 2/108: الوجيز (  انظر6)
 .10/315: احمللى (  انظر7)
 .300، الكايف: 1/644: املعونة (  انظر8)
 " و "ج". املعقوفني سقط من " أ (  ما بني9)
 0"ب" )مثلها(  (  يف10)
 .9/530، فتح العزيز 11/124، البيان 6/279: التهذيب (  انظر11)
 قال( ليست يف " أ " و "ج".(  )12)
 .8/426، روضة الطالبني 9/526وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  (13)
ويقال غزوة أوطاس وهي اليت وقعت بعد غزوة حنني حيث اهنزم فيها املشركون وفروا مذعورين  :عام أوطاس  (14)

  ضهم حنو خنلة، وبعضهم إىل أوطاس، فعقد النيببطلبهم، فانتهى بعضهم إىل الطائف، وبع خائفني، فأمر النيب 
أليب عامر األشعري لواء ووجهه يف طلبهم، وكان معه سلمة بن األكوع، فانتهى إىل عسكرهم، فإذا هم ممتنعون، فقتل 

سري  :أبو عامر منهم تسعة مبارزة، مث أصيب بسهم فاستخلف أبو موسى األشعري، فقاتلهم حىت فتح هللا عليه. انظر
 .2/505، السرية النبوية الصحيحة 2/205 -قسم السرية النبوية-النبالء م أعال
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العدة، فإهنا  (4)وخيالف/ (3()2)(( حىت حتيض حيضة (1)حائض )) ال توطأ حامل حىت تضع وال
 (7)فيجعل (6)األطهار، مث إهنا تتكرر (5)تصت أبزمان حقه، وهيوجبت؛ قضاء حلق الزوج، فاخ

  (11)./(10)براءة الرحم (9)احليض؛ لتعرف (8)بينها
، فعلى هذا بعض الطهر (13)؛ إحلاقا له ابلعدةيف القول ايآخر ( (12)وبطهر) :قال

، وإن  الثاين حلت (14)حيتسب قرءا وال حتل له إال بضم حيضة كاملة إليه، فإذا طعنت يف الطهر
، وحكى اخلراسانيون وجها آخر أنه ال (15)كانت حائضا، فإذا طعنت يف احليض الثاين حلت

، وعلى األول (17)، بل ال بد من ضم طهر آخر كامل إليه(16)حيتسب ببعض الطهر قرءا

 ــــــــــــــ
 0"ب" و "ج" )حائل(  (  يف1)
 ،وطء السبااي :يف ابب ،النكاح ( يف كتاب:614/ 2( )السنن)وأبو داود يف  ،(17/326) أمحد يف املسند (  أخرجه2)

النكاح، ابب إذا تزوج العبد بغري إذن سيده كان كتاب   ،(2/555( )املستدرك)(، واحلاكم يف  2157رقم احلديث )
: ( يف كتاب329/ 5( )السنن الكربى)و البيهقي يف  ،هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه :وقال عاهرا،

/ 1سعيد اخلدري، قال ابن حجر يف تلخيص احلبري ) أيبمن حديث  مكله  ،االسترباء يف البيع :البيوع، يف ابب
 .(1/200( )، وصححه األلباين يف )اإلرواءنسناده حسإ :(441

 .3/378، إخالص الناوي 298: خمتصر املزين: (  انظر3)
  0/ أ من " أ "136ل (  هناية4)
 0"ب" )وهو(  (  يف5)
 0"ب" و "ج" )تكرر(  (  يف6)
 0"ب" )فيحصل(  (  يف7)
 0"ب" )فيها( ويف "ج" )بينهما(  (  يف8)
 0"ب" و "ج" )فتعرف(  (  يف9)
 . 2/479، فيض اإلله املالك 3/538، مغين احملتاج 2/216: فتح اجلواد (  انظر10)
 0/ "ب" من "ب" 40(  هناية ل 11)
 0"ج" )وتطهر(  (  يف12)
 .4/93، كنز الراغبني 7/358، حلية العلماء 3/387: الوسيط (  انظر13)
 0" أ " )احليض(  (  يف14)
 ، 3/137: املهذب (  انظر15)
 0ء طهراً( "ج" )القر  (  يف16)
 .6/276: التهذيب (  انظر17)
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 .(3)؛ لظاهر اخلرب(2)احليض ال حيتسب قرءا بل ال بد من حيضة كاملة (1)بعض
؛ ألن ما دون استربأها بثالثة أشهر يف أصح القولني (وإن كانت ممن ل حتيض ) :قال

 . (7)األمة (6)، على ما بيناه يف (5)به براءة الرحم (4)ذلك ال حتصل
 أو (11)كانت جموسية  (10)إنف، )(9)؛ ألن كل شهر يف مقابلة قرءالثاين ( (8)) وبشهر يف

 نت مزوجة أو معتدة، مل يصحكا  (12)مرتدة، مل يصح استرباؤها حىت تسلم، وإن
، وحكى الغزايل يف املسائل األربع وجها ، حىت يزول النكاح، وتنقضي العدة ((13)استرباؤها

ال توجد يف هذه  (16)؛ ألن االسترباء يراد لالستباحة، وهي(15)، واألول أصح(14)آخر
 .(17)األحوال

 ــــــــــــــ
 0بعض( ليست يف "ج" (  )1)
 .3/1453، عجالة احملتاج 8/426، روضة الطالبني 3/387: الوسيط (  انظر2)
 .خترجيهوفيه: )وال حائض حىت حتيض حيضة( وقد تقدم  يشري الشارح إىل حديث أيب سعيد اخلدري   (3)
 0"ب" )ال حتمل(  (  يف4)
 .3/538، مغين احملتاج 4/93، كنز الراغبني 3/137املهذب  :(  انظر5)
 0عدة( ليست يف "ب" (  )6)
 .140 وقد تقدم ص (7)
 0"ب" زايدة )القول(  (  يف8)
 . 2/479، فيض اإلله املالك 2/191، فتح الوهاب 11/117: البيان (  انظر9)
 0إن( و " )أ  (  يف "10)
يل: نسبة لقبيلة من قبائل الفرس، وقيل غري ذلك، وهي داينة وثنية ثنوية، اجملوسية: نسبة لرجل امسه جموس، وق ( 11)

تقول إبهلني اثنني، أحدمها إله للخري واآلخر إله للشر، يسمون أحدمها النور واآلخر الظلمة، وبينهما صراع دائم إىل 
، 1/277انظر: امللل والنحل قيام الساعة، اليت تقوم حسب زعمهم الفاسد نتيجة النتصار إله اخلري على إله الشر. 

 .2/1139املوسوعة امليسرة 
 0(  يف "ب" )فإن( 12)
 0(  يف "ب" )االسترباء( 13)
 .390-3/388الوسيط   (14)
 .8/429،432، روضة الطالبني 534، 9/529وهو كما قال. انظر: فتح العزيز   (15)
 0(  يف "ب " )ومىت( 16)
 .7/416، أسىن املطالب 9/529، فتح العزيز 6/281: التهذيب (  انظر17)
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حىت  (3)ءستربال)مل يصح ا (2)وكذا لو ملكها بوصيةملكها مبعاوضة(  (1)وإن) :قال
، وفيه وجه آخر، قال (4)؛ ألن امللك فيها قبل القبض غري مستقر؛ ألنه معرض للفسخيقبضها(
وهو األصح عندي، كما لو ملكها ابإلرث، فإنه يصح قبل القبض، ولو ملكها  :يف احلاوي

 . (6)يصح قبل القبض (5)هببة، مل
؛ ألن االسترباء يراد ( (8)حلت من غري استرباء (7)وإن ملكها وهي زوجته) :قال

ليتميز احلر من ولده عن واألوىل أن ل يطأها، حىت يستربأها( ) (10)الرحم من غريه (9)لرباءة
 . (12)الذي يعتق عليه ويثبت عليه الوالء (11)الرقيق

 .(16)املعىن (15)؛ هلذا(14)بل جيب (13)وقيل/
؛ ألنه يستربأها ( أمته، مث رجعت إليه ابلفسخ، مل يطأها، حىت (17)ومن كاتب) :قال

، وهبذا (1)عاد ابلفسخ، فأشبه ما لو ابعها، مث اشرتاها (18)زال ملكه عن استمتاعها ابلعقد، مث
 ــــــــــــــ
 0(  يف "ج" )فإن( 1)
  .4/90كنز الراغبني ،  2/190 فتح الوهاب، 7/412 أسىن املطالب :(  انظر2)
 0( ؤها" )استرباأ  (  يف "3)
  .9/528، فتح العزيز 11/120: البيان (  انظر4)

  0(  يف "ب" )ال( 5)
 .8/432ظر: روضة الطالبني . واألصح هو األول. ان11/346: احلاوي الكبري (  انظر6)

 0(  يف "ب" )مزوجة( 7)
 0(  يف "ج" )االسترباء( 8)
 0(  يف "ب" )يراد به براءة (9)
 .3/536، مغين احملتاج 11/120، البيان 6/282: التهذيب (  انظر10)
 0(  يف "ب" )عن ولده من ولده الرقيق( 11)
 .7/413، أسىن املطالب 8/428: روضة الطالبني (  انظر12)
 / ب من " أ ". 136(  هناية ل13)
 0(  يف "ج" زايدة )عليه( 14)
 0(  يف "ب " )هبذا( 15)
 .8/428، روضة الطالبني 9/533. واألصح األول. انظر: فتح العزيز 11/120، البيان 2/108: الوجيز (  انظر16)
 0(  يف "ب" )وإن كانت( بدل من )ومن كاتب( 17)
 0(  يف "ب" و "ج" )و( 18)
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 .(3)عنها (2)خالف ما لو انفك الرهن
إىل اإلسالم مل املرتد منهما ) (4)أيوإن ارتد السيد أو ارتدت األمة، مث عاد( ) :قال

 . (5)؛ ألنه زال ملكه عنها ابلردة وعاد ابإلسالم(يطأها، حىت يستربأها 
 .(6)إن األمة إذا عادت إىل اإلسالم مل جيب استرباؤها :وقيل

إن  :وقيلزوجها، مث طلقها الزوج قبل الدخول، مل يطأها حىت يستربأها(  (7)إنو قال: )
ن االستمتاع هبا ؛ ألنه زال ملكه ع(9)، واملذهب األول(8)اءرب طلقها قبل املسيس، مل جيب االست

طلقت بعد الدخول فاعتدت من الزوج فقد  (12)فإن/، )(11)وعاد ابلطالق (10)ابلتزويج
وقيل ل ) .(15)براءة الرحم (14)حلصول املقصود، وهو يدخل السترباء يف العدة ( (13)قيل

 .(17)؛ لتجدد ملك االستمتاع عليهاأن يستربأها ( (16)يدخل بل يلزمه

 = ــــــــــــــ
 0)استربأها( (  يف "ب" 1)
 ، كفاية األخيار.5/1714الصحاح  :جعل املال وثيقة بدين. انظر :اشرع، و : من رهن أي دام وثبتلغة: الرهن ( 2)
 . 2/479، فيض اإلله املالك3/482، حتفة احملتاج 3/138: املهذب (  انظر3)

 0(  )أي( ليست يف " ب" 4)
 .7/412، أسىن املطالب 9/531: فتح العزيز (  انظر5)

 . 8/427، روضة الطالبني 9/531. انظر: العزيز األول األصح .7/165، هناية احملتاج 6/281: التهذيب (  انظر6)

 0( نإف" )أ  (  يف "7)
 .8/429: روضة الطالبني (  انظر8)
  .8/429، روضة الطالبني 9/534وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 9)

 0(  يف "ب" )للتزويج( 10)
  .2/192، فتح الوهاب 3/138املهذب : (  انظر11)

 0/ "ب" من "ج" 233(  هناية ل 12)
 0(  )قيل( ليست يف "ب" 13)
 0(  يف "ج" )وهي( 14)
 .3/537، مغين احملتاج 428، كفاية األخيار: 2/108: الوجيز (  انظر15)
 0(  يف "ب" )ويلزمه( 16)
 .6/281، التهذيب 7/361: حلية العلماء (  انظر17)
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 (1)فصل
؛ الحتمال حيل التلذذ هبا قبل السترباء( (2)وطاها قبل السترباء ملومن ل حيل ) :قال

 التلذذ هبا يف غري اجلماع( (4)فإنه حيل، )إل املسبية، (3)أن تكون أم ولد ملن ملكها من جهته
والناس ينظرون  ألن ابن عمر رضي هللا عنه قبَّل اجلارية اليت خرجت يف سهمه يف حرب جلوالء

التلذذ  (9)ألن )واألول أظهر(، (8)لو ملكها ممن له حرمة (7)كما  ل حيل( :)وقيل ،(6)(5)إليه
  .(13)(12)قبلها ، خبالف املسألة(11)يكون يف ملكه قطعا حامال كانت أو حائال (10)هنا

العدة ن  (17)هبا يف مدة (16)، فهل له أن يتلذذ(15)اعتدتبشبهة ف (14)تهولو وطئت امرأ
 .(18)فيه وجهان

 ــــــــــــــ
 0ست يف "ب" (  )فصل( لي1)
 0( الو "ج" )" أ  (  يف "2)
 . 11/122: البيان (  انظر3)

 0(  يف "ج" )جيوز( 4)
العلل )و أمحد يف  (،16656رقم األثر ) يوب اللخمي،أمن حديث  (3/516( )املصنف)(  أخرجه ابن أيب شيبة يف 5)

( من حديث 320/  10احمللى ) من حديث ابن عمر وأعله ابالنقطاع، وابن حزم يف ،(2/260( )ومعرفة الرجال
 (.2011)ابن عمر، يف كتاب: االسترباء، مسألة رقم 

 . 2/479، فيض اإلله املالك3/540: مغين احملتاج (  انظر6)
 0(  يف "ب" )ممن (7)
 ، 2/107: الوجيز (  انظر8)
 0(  يف "ب" )والفرق ان( بدل من )ألن( 9)
 0(  يف "ب" )ههنا( 10)
 0نت أو حامال( (  يف "ب" )حائال كا11)
 0( قبلها بدل من )املسألةة( املسألو "ج" )تلك " أ  (  يف "12)
  .3/484، حتفة احملتاج 7/415: أسىن املطالب (  انظر13)
 0( ة" )امرأأ  (  يف "14)
 0(  )فاعتدت( ليست يف "ج" 15)
 0"ب" )التلذذ(  (  يف16)
 0(  )مدة( ليست يف "ب" 17)
 .8/386، روضة الطالبني 9/462ظر: فتح العزيز املذهب أنه ليس له ذلك. ان  (18)
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 (2)أي وإن كان قد وطئها؛ ألن االسترباء جيب السترباء( حيل بيع األمة قبل(1))و :قال
، (8)البائع(7)استرباء / (6)فال حاجة إىل/ براءة الرحم (5)به (4)فتحصل (3)على املتملك؛ للخرب

وطئها املال  أو من ملكها من جهته مل جيز تزوجيها  فإن كان قد (10)رتزوجيها فينظ (9)أماو )
؛ ألهنا )وإن مل يكن قد وطئها جاز(، (11)صارت فراشا ابلوطء فتستربأ ؛ ألهناقبل السترباء(

 .(13)تصر فراشا (12)مل
؛ ألهنا )وإن أعتق أم ولده يف حياته، أو مات عنها لزمها السترباء( (14)قال
أعتقها، أو مات عنها وهي مزوجة أو  (18))فإن، )17((16)لوطءفراشا اب (15)صارت
، واملذهب )3((2)[وفيه قول آخر أنه يلزمها االسترباء،]((1)، مل يلزمها السترباء(19)معتدة

 ــــــــــــــ
  0(  يف "ج" زايدة )ال (1)
 0(  )جيب( ليست يف "ب" 2)
( وقد تقدم حىت حتيض حيضة ال توطأ حامل حىت تضع وال حائضيشري الشارح إىل حديث سبااي أوطاس وهو ) ( 3)

  خترجيه
 0(  يف "ب" )فيحمل( 4)
 0(  )به( ليست يف "ج" 5)
 0/ "ب" من "ب"  41ل(  هناية 6)
  0/ أ من " أ "137(  هناية ل7)
 . 2/480، فيض اإلله املالك8/427، روضة الطالبني 11/339: احلاوي الكبري (  انظر8)

 0أما( ف" )أ  (  يف "9)
 0(  يف "ب" زايدة )فيه( 10)
 . 3/482، حتفة احملتاج 2/191، فتح الوهاب 6/278: التهذيب (  انظر11)

 0( (  يف "ب" )مل12)
  .9/537، فتح العزيز 3/139: املهذب (  انظر13)

 0(  )قال( ليست يف "ب" و "ج" 14)
 0(  يف "ب" )كانت( 15)
 0(  )ابلوطء( ليست يف "ب" و "ج" 16)
 . 3/537، مغين احملتاج 6/276: التهذيب (  انظر17)

 0(  يف "ب" )وان( 18)
 0(  يف "ب" زايدة )عن زوج( 19)
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 .(5)؛ ألهنا ليست فراشا للسيد فال يلزمها االسترباء منه كاألجنيب(4)األول
ومل يعلم السابق منهما، فإن كان مات السيد والزوج أحدمها قبل ايآخر  (6)إنف) :قال

؛ ألهنا تكون عند موت ، مل يلزمها السترباء((8)افما دوهن (7)بني موهتما شهران ومخس ليال
يف واحدة من هاتني احلالتني، ويلزمها  (11)زوج، وال استرباء (10)، أو معتدة من(9)السيد متزوجة

أن يكون السيد قد مات أّواًل،  ؛ جلواز(12)أن تعتد عدة احلرائر، وهي أربعة أشهر وعشرا 
 .(13)فتكون حرة عند موت الزوج

 (15)وعشر   أكثر لزمها األكثر من عدة الوفاة وهي أربعة أشهر (14))وإن كان :قال
 . (18)، والكل صحيح(17)، ويف بعض النسخ أو االسترباءالسترباء( (16)وأ

آخرمها موات  (19)موت، أي يعترب أكثر األمرين من )ويعترب من موت الثاين منهما( :قال
 = ــــــــــــــ
 0( بدل من )مل يلزمها االسترباء(  يف "ب" )فال استرباء( 1)
  ما بني املعقوفني سقط من "ب". ( 2)

  .3/538، مغين احملتاج 8/434: روضة الطالبني (  انظر3)

  .8/434، روضة الطالبني 9/538وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 4)

  3/1452، عجالة احملتاج 7/417، أسىن املطالب 6/277:التهذيب (  انظر5)
 0إن( و "ب" )و " أ  " (  يف6)
 0(  )ومخس ليال( ليست يف "ج" 7)
 0( ويف "ج" )دوهنما( ذلك " )دونأ  (  يف "8)
 0(  يف "ب" و "ج" )مزوجة( 9)
 0(  يف "ب" و "ج" )عن( 10)
 0(  يف "ب" )واالسترباء( بدل من )وال استرباء( 11)
 0(  )وعشرا( ليست يف "ب" ويف "ج" )وعشٍر( 12)
  .11/128، البيان 6/277، التهذيب 3/139 : املهذب(  انظر13)
 0(  يف "ج" )كانت( 14)
 0( اوعشر و "ب" )" أ  (  يف "15)
 0)و(  و "ج" "أ  (  يف "16)
  احلاشية السابقة. (  انظر17)
 0يف "ب" )تصحيح(   (18)
 0(  )موت( ليست يف "ب" 19)
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أكثر من شهرين ومخس ليال لزمها أن  (3)كانت املدة اليت بني موتيهما  (2)فإن :قال (1)وكأنه
أربعة أشهر  (4)يتعتد من موت آخرمها موات أبكثر األمرين من عدة الوفاة للحرائر، وه

 . )6((5)وعشر
؛ ألنه إن مات (10)كذلك  (9)، وإمنا كان ذلك(8)االسترباء وهو حيضة على الصحيح(7)و

وإن  (11)السيد أّواًل فقد مات الزوج وهي حرة، فيلزمها عدة احلرائر، وهي أربعة أشهر وعشرا/
، وهي أم ولد له وليست مزوجة، وال معتدة (13)أّواًل، فقد مات السيد عنها (12)مات الزوج/

ا األكثر ، فأوجبن(14)من زوج، فيلزمها االسترباء؛ ألهنا عادت فراشا على املذهب الصحيح
 .(15)لتحل بيقني

وقال بعض األصحاب ، (16)وال فرق بني أن  يت ابحليضة يف أول الشهر أو يف آخره
جيتمع االسترباء وعدة الزوج،  (17)يشرتط أن  يت ابحليضة بعد شهرين ومخس ليال كيال

 ــــــــــــــ
 0(  يف "ب" )فكأنه( 1)
 0"ب" و "ج" )وإن(  يف ( 2)
 0ما( بدل من )بني موتيهما( "ب" )بينه يف ( 3)
 0( و)وه " أ " يف  (4)
 0( ا)وعشر و "ب" " أ  " يف ( 5)
.3/538، مغين احملتاج 8/436: روضة الطالبني (  انظر6)
 0"ج" )أو(  يف ( 7)
 .8/425، روضة الطالبني 9/524وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 8)
 0ذلك( ليست يف "ب" (  )9)
 0 "ج" كذلك( ليست يف(  )10)
 / ب من " أ ". 137هناية ل (11)
 0/ " أ " من "ب" 42ل  (  هناية12)
 0(  )عنها( ليست يف "ب" و "ج" 13)
 . 8/435، روضة الطالبني 9/538وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 14)

 . 3/538، مغين احملتاج 11/129يف املسألة مع املصدرين السابقني، البيان  (  انظر15)
 0الشهور أو يف آخرها( بدل من )الشهر أو يف آخره( (  يف "ج" )16)
 0(  يف "ب" و "ج" )لئال( 17)
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اء عدته لو مات املوىل بعد الزوج وبعد انقض (2)، ألن االسترباء إمنا جيب أبن(1)واملذهب األول
  (4)/.(3)فال يتصور االجتماع

هذا كله إذا علمنا أن أحدمها مات قبل اآلخر وعلمنا قدر ما بني املدتني، أما لو مل نعلم 
ذلك أيضا أخذان ابألحوط، وهو أن يكون بني موتيهما أكثر من شهرين ومخس ليال، وقد 

اء ويلزمها أن تعتد عدة الوفاة ، ولو علمنا أهنما ماات معا، مل يلزمها االسترب (6)حكمه (5)بينا
 .(7)وأصح الوجهني أهنا تعتد عدة اإلماء ال عدة احلرائر

 . (8)؛ ألن األصل بقاء الرق، فال ترث ابلشك)ول ترث من الزوج شيئا( :قال
إذا   (9)هذا )وإن أشرتك اثنان يف وطء أمة لزمها عن كل واحد منهما استرباء( :قال

بشبهة، ومن أصحابنا من قال يكفيها استرباء واحد؛ ألن املقصود  كانت مملوكة هلما أو وطئاها
؛ ألن االسترباء جيب (11)، واملذهب األول(10)براءة الرحم وذلك حيصل ابالسترباء الواحد

 .(12)حلقهما فال يتداخالن كالعدتني
هبا محل، فقال البائع هو مين فصدقه املشرتي، حلقه وكانت  (1)أمة فظهر (13)وإذا اشرتى

 ــــــــــــــ
  .8/437، روضة الطالبني 9/524وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 1)

 0(  يف "ب" )أن( وليست يف "ج" 2)
  املصدرين السابقني. (  انظر3)

 0/ " أ " من "ج" 234(  هناية ل 4)
 0(  يف "ب" )علمنا( 5)
  .147وقد تقدم ص ( 6)
أهنا  -رمحه هللا-أهنا تعتد عدة احلرائر ورجح الغزايل  -رمحه هللا-اختلف األصحاب يف هذه املسألة فرجح البغوي  ( 7)

إذ هو األحوط وقد رجحه  -رمحه هللا-تعتد عدة اإلماء وهو الذي مال إليه الشارح، ولعل الصواب ما رجحه البغوي 
 .7/418، أسىن املطالب 6/277، التهذيب 2/108. انظر: الوجيز -محه هللار -الشيخ زكراي األنصاري 

  .11/130، البيان 3/139: املهذب (  انظر8)

 0ذا( ويف "ج" )وهذا( كهو " )أ  (  يف "9)
  .6/282، التهذيب 7/366: حلية العلماء (  انظر10)
  .8/431وهو كما قال. انظر: روضة الطالبني ( 11)

  .7/414، أسىن املطالب 11/130: البيان (  انظر12)
 0(  يف "ب" و "ج" )استربأ( 13)
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، وإن كذبه املشرتي، فإن مل يكن أقر ابلوطء حال البيع، مل (3)، والبيع ابطل(2)ارية أم ولد لهاجل
 .(4)يقبل قوله

  .(5)نوهل يلحقه نسب الولد ن فيه قوال
فإن أتت بولد  (8)استربأها قبل البيع،/(7)بوطئها حال البيع، فإن كان  (6)وإن كان قد أقر/

، وإن ولدته لستة أشهر )10((9)ة أم ولد له، والبيع ابطللدون ستة أشهر حلقه وكانت اجلاري
مملوكان  (12)، فالولد واجلارية(11)فصاعدا مل يلحقه، مث ينظر فإن مل يكن املشرتي قد وطئها

بولد لدون ستة أشهر من حني الوطء فهو كما  (15)وطئها، فإن أتت (14)، وإن كان قد(13)له
الولد، وصارت اجلارية أم ولد  (18)ما زاد حلقهلستة أشهر ف (17)، وإن أتت به(16)لو مل يطأها

لدون ستة أشهر من وقت البيع  (2)استربأها البائع نظرت، فإن أتت بولد (1)، وإن مل يكن(19)له

 = ــــــــــــــ
 0(  يف "ب" )وظهر( 1)
 0(  )له( ليست يف "ب" 2)
 .7/414أسىن املطالب  ،9/535، فتح العزيز 3/140: املهذب (  انظر3)

  .11/131، البيان 11/348: احلاوي الكبري (  انظر4)

  .8/440، روضة الطالبني 9/545 املذهب أنه ال يلحقه. انظر: فتح العزيز (5)

  0/ أ من " أ "138(  هناية ل 6)
 0(  يف "ج" زايدة )قد( 7)
 0/ "ب" من "ب" 42(  هناية ل 8)
 0(  )والبيع ابطل( ليست يف "ج" 9)
  .7/414، أسىن املطالب 6/278، التهذيب 11/348: احلاوي الكبري (  انظر10)

 0"ب" )يطأها(  (  يف11)
 0" )فاجلارية والولد( "ب" و "ج (  يف12)
 .2/364، اإلقناع للشربيين 9/535: فتح العزيز (  انظر13)
 0قد( ليست يف "ب" (  )14)
 0"ب" )فأتت(  (  يف15)
  .2/334، حاشية البيجوري على الغزي 11/349: احلاوي الكبري (  انظر16)
 0(  )به( ليست يف "ب" 17)
 0(  يف "ب" )حلق به( 18)
 . 8/431، روضة الطالبني 11/133، البيان 6/278: التهذيب (  انظر19)
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وطئها املشرتي  (5)، فإن مل يكن قد(4)، وإن أتت لستة أشهر(3)حلق البائع، وكان البيع ابطال
، (9)لستة أشهر من وطئه عرض على القافة (8)بهفإن أتت  (7)، وإن وطئها(6)فهو كالقسم قبله

 (10)وهللا أعلم

 = ــــــــــــــ
  0(  يف "ج" زايدة )قد( 1)
 0(  يف "ج " )ولدت( 2)
  املصادر السابقة. (  انظر3)

 0(  يف "ب" )ولدت لستة( ويف "ج" )ولدت لدون ستة( 4)
 0(  )قد( ليست يف "ب" و "ج" 5)
  .7/415، أسىن املطالب 3/140: املهذب (  انظر6)

 0ولدت( (  يف "ج" )7)
 0(  )فإن أتت به( ليست يف "ب" و "ج" 8)
  .9/536، فتح العزيز 6/278، التهذيب 11/349: احلاوي الكبري (  انظر9)
 0(  يف "ب" )وهللا عز وجل اعلم ابلصواب( وليست يف "ج" 10)
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 (1)باب الرضاع
مخس  للمرأة لنب على ولد فارتضع منها طفل له دون احلولني (2))إذا اثر :قال

املرأة أما له،  )ولدا هلا، وأولده أولدها، وصارت (4)الولد (3)أي رضعات متفرقات، صار(
أخواله  (5)وإخوهتا وأخواهتا ه، وآابؤها أجداده، وأولدها إخوته وأخواته،وأمهاهتا جدات

وخالته، وإن كان احلمل اثبت النسب من رجل، صار الطفل ولدا له، وأولده أولده، 
وصار الرجل أاب له، وأمهاته جداته، وآابؤه أجداده وأولده إخوته وأخواته، وإخوته 

  قوله تعاىل يف حترمي الرضاع، واألصل وأخواته أعمامه وعماته(
  
   
  (6)، وقوله: ( حيرم من الرضاع ما حيرم من

 (11)ارتضع وله أكثر من حولني (10)لو/يف احلولني؛ ألنه  (9)ابالرتضاع (8)، وإمنا قيده(7)(النسب
 . (13)(ما كان يف احلولني (12))ال رضاع إال/ :لقوله عليه السالم ال يثبت التحرمي؛

 ــــــــــــــ
اسم  :يف الشرعو  .، وهو مص الثديبفتح الراء وكسرها، تقول رضع الصيب أمه يرضعها رضاعا :يف اللغة :الرضاع  (1)

 .408 :، غاية البيان3/1014الصحاح  :حلصول لنب امرأة أو ما حصل منه يف جوف طفل. انظر
 .316 :حترير ألفاظ التنبيه :أي ظهر. انظر :اثر  (2)
 0أي( ليست يف "ب" و "ج" (  )3)
  0الولد( ليست يف "ج" (  )4)
 0خوهتا( إخواهتا و أ)و  "ب" (  يف5)
 من سورة النساء.( 23( من اآلية )6)
(يف كتاب: الشهادات،يف ابب: الشهادة على 3/935واللفظ له ) البخاري من حديث ابن عباس  (  أخرجه7)

 (، ومسلم من حديث عائشة 2502األنساب والرضاع املستفيض واملوت القدمي والتثبيت فيه،احلديث رقم )
 0(1445فحل،احلديث رقم )يف كتاب:الرضاع،يف ابب:حترمي الرضاعة من ماء ال (2/1070)

 0"ب" و "ج" )قيد(  (  يف8)
 0"ب" )ابلرضاع(  (  يف9)
 / ب من " أ ". 138ل (  هناية10)
 0"ب" )احلولني(  (  يف11)
 0/ " أ " من "ب" 43ل  (  هناية12)
بن الرضاع، ابب ما جاء يف الرضاعة بعد الكرب، موقوفا على ا ( يف كتاب2/607( )مالك يف )املوطأ (  أخرجه13)

= 
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عند خروج بعض الولد ال عند خروج مجيعه، هكذا حكى  ويعترب ابتداء احلولني
 .(3)(2()1)الصيمري
 :رضعات؛ ألن التحرمي ال يثبت مبا دوهنا خالفا أليب ثور، فإنه قال (4)قيد خبمس وإمنا

 (8)فيما )كان :قالت (7)رضي هللا عنها( 6)؛ لنا ما روت عائشة(5)التحرمي بثالث رضعات يثبت
خبمس رضعات  (10)نسخن ، مث(9)أنزل هللا عز وجل من القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن

 )2((1)يتلى يف القرآن( (14)مما (13)وهن /،(12)ول هللا ـ، فمات رس(11)معلومات حيرمن
 = ــــــــــــــ

( الرضاع، ابب رضاعة الكبري، والدارقطين يف )السنن ( يف كتاب5/29( )، ومن طريقه الشافعي يف )األممسعود 
 ( يف كتاب7/462( )( واللفظ له، والبيهقي يف )السنن الكربى10الرضاع، رقم احلديث ) ( يف كتاب4/174)

 .-رضي هللا عنهما-اس الرضاع، ابب ما جاء يف حتديد ذلك ابحلولني، وكالمها عن ابن عب
 .9/7، روضة الطالبني 6/292، التهذيب 7/370: حلية العلماء انظرو  
 0(  يف "ب" )الضمريي( 1)
(  هو عبد الواحد بن احلسني، أبو القاسم، يعرف ابلصيمري نسبة إىل صيمرية هنر من أهنار البصرة، كان حافظا 2)

( هـ. انظر: طبقات الشريازي 386كفاية( تويف سنة: )للمذهب، حسن التصانيف، من مصنفاته: )اإليضاح، ال
 .67، العقد املذهب: 132-133

، وجزم الرافعي والنووي أن ابتداء احلولني يكون عند خروج مجيعه. 11/144يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين  ( 3)
  .9/7، روضة الطالبني 9/561انظر: فتح العزيز 

 0(  يف "ب" )مخس( 4)
 . 7/369، حلية العلماء 3/142: املهذب انظر ( 5)

أم عبد هللا، ولدت بعد البعثة أبربع سنني، الصديقة بنت  -رضي هللا عنهما-هي عائشة بنت أيب بكر الصديق  ( 6)
، 7/186( هـ. انظر: أسد الغابة 58وأشهر نسائه، توفيت سنة: ) -صلى هللا عليه وسلم -الصديق، زوج النيب

 . 8/16اإلصابة 
 0(  يف "ب" زايدة )أهنا( 7)
 0(  يف "ب" )مما( 8)
 0(  يف "ب" )حمرمات معلومات( 9)
 0(  يف "ج" )نسخ( 10)
 0(  )حيرمن( ليست يف "ب" و "ج" 11)
 0/ "ب" من "ج" 234(  هناية ل 12)
 0(  يف "ب" )وهي( 13)
 0(  )مما( ليست يف "ج" 14)
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يف  (6)واحلديث مدون ،(5)؛ فإهنا ليست يف القرآن(4)أرادت أهنا تتلى حكما (3)ولعلها
 .(7)الصحاح
 )وحتل هلما، (9)؛ للخربكما حيرم ابلنسب(  (8)نكاح بينهما ابلرضاع)وحيرم ال :قال

، (11)بسبب مباح ألنه فرع على التحرمي إذا كان ، كما حتل ابلنسب((10)اخللوة والنظر
تتعلق به؛ ألن النسب أقوى  بقية أحكام النسب من النفقة، والعتق، ورد الشهادة، فال (12)فأما

 . (15)فقط (14)النص به (13)ا وردمنه، فال يلحق الرضاع به إال فيم
على املرضعة والفحل إال الرضيع ونسله، وال حيرم عليهما من هو يف طبقته،   وال حيرم

كأخيه وأخته، أو أعلى منه، كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخاالته؛ ألن احلرمة يف 
 = ــــــــــــــ
(يف كتاب:الرضاع،يف ابب:التحرمي خبمس 2/1075مسلم من حديث عائشة رضي هللا عنها ) (  أخرجه1)

 0)وهن فيما يقرأ من القرآن (:إال أن فيه (،1452رضعات،احلديث رقم )
 .436، كفاية األخيار: 11/145: البيان (  انظر2)
 0"ب" )فلعلها(  (  يف3)
 0"ج" )يتلى حكمها(  (  يف4)
 أن النسخ خبمس رضعات  خر إنزاله جدًا حىت أنه عند شرحه هلذا احلديث: ومعناه  -رمحه هللا-قال النووي  ( 5)

تويف وبعض الناس يقرأ مخس رضعات وجيعلها قرآان متلوا لكونه مل يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد 
ذلك رجعوا عن ذلك، وأمجعوا على أن هذا ال يتلى، والنسخ ثالثة أنواع أحدها: ما نسخ حكمه وتالوته كعشر 

والثالث: ما  ،لثاين: ما نسخت تالوته دون حكمه كخمس رضعات وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومهاوا ،رضعات
، وانظر كذلك اللمع: 10/29نسخ حكمه وبقيت تالوته وهذا هو األكثر. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 

126- 127. 

 0(  يف "ب" )مروي( 6)
  وقد تقدم قريبا أنه يف صحيح مسلم.( 7)
 0لرضاع( ليست يف "ب" (  )اب8)
 وقد تقدم خترجيه.حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب( : )يشري الشارح إىل قوله   (9)

 0(  يف "ب" )النظر واخللوة ( 10)
  .2/219: فتح اجلواد (  انظر11)

 0 (  يف "ب" )وأما(12)
 0(  يف "ب" )وري( 13)
 0(  يف "ب" )النص به( ويف "ج" )النص فيه( 14)
  .4/97، حاشية القليويب 3/543، مغين احملتاج 9/3: روضة الطالبني (  انظر15)
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وأوالد أم  ،(1)يف الرضاعالنسب تنتشر إىل أوالده ال إىل آابئه وأمهاته وإخوته وأخواته؛ فكذلك 
؛ ألهنم إخوة أخيهم وليسوا إبخوة (3)على أوالد أمهات الرضيع (2)الرضيعة من النسب ال حيرمون

 .(4)هلم، ومثل هذا يسوغ يف النسب

 ــــــــــــــ
  .437، كفاية األخيار: 9/15: روضة الطالبني (  انظر1)
 0(  يف "ب" )حترمن( 2)
 0"ب" )املرتضع( ويف "ج" )الرضاع(  (  يف3)
  .7/433، أسىن املطالب 11/142: البيان (  انظر4)
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 فصل
 (2)؛ ألن/ذل  رضعة( (1))وإن ارتضع مث قطع ابختياره من غري عارض كان/قال: 

والقطع للعارض   ،)4((3)والعرف ما ذكرانهالشرع ورد بذلك مطلقا، فحمل على العرف، 
، مل يعتد (7))وإن قطعت املرأة عليه (6)، أو السرتاحة يسرية، أو لشيء يلهيه(5)كالقطع للنفس
رضعة، فإذا  (8)؛ ألن االعتبار بفعله؛ وهلذا لو ارتضع منها وهي انئمة، حسبتبذل  رضعة(

، فشرع يف (11)إال أكلة واحدة (10)ماليو  (9)ال آكل :قطعت عليه، مل يعتد به، كما لو حلف
 . (12)األكل، فجاء شخص فقطع عليه األكل

ألن الرضاع يصح من كل واحد منهما، أما منه؛ فلما تقدم، وأما منها؛  )وقيل يعتد به(
 .(15)وهو انئم، فوجب أن حيتسب بقطعها، كما حيتسب بقطعه (14)ما لو أوجرته (13)فبدليل

ل يعتد  :ضع من ثدي امرأة، مث انتقل إىل ثدي امرأة أخرى، فقد قيل)وإن ارت :قال
إىل األخرى قبل متام الرضعة؛ بدليل أنه لو انتقل  (16)حدامهاإألنه انتقل من  بواحدة منهما(

 ــــــــــــــ
 0/ "ب" من "ب" 43ل  (  هناية1)
  0/ أ من " أ "139هناية ل  (2)
 0"ج" )ما ذكران(  (  يف3)
  .2/368، اإلقناع للشربيين 9/567، فتح العزيز 3/397: الوسيط (  انظر4)

 0(  يف "ب" و "ج" )للتنفس( 5)
  .2/195، فتح الوهاب 436، كفاية األخيار: 6/298: التهذيب (  انظر6)

 0(  يف "ج" )عليه املراة( 7)
 0)حسب( "ج"  (  يف8)
 0"ب" و "ج" )أيكل(  (  يف9)
 0(  يف "ب" )لليوم( 10)
 0(  )واحدة( ليست يف "ج" 11)
  .3/547، مغين احملتاج 9/567، فتح العزيز 11/371: احلاوي الكبري (  انظر12)

 0(  يف "ب" )فبدليلك( 13)
 . 1/566( الوجور: بفتح الواو، وهو صب اللنب يف احللق. انظر: املغين يف اإلنباء 14)
  .9/567، فتح العزيز 6/298: التهذيب (  انظر15)

 0(  يف "ب" و "ج" )احدمها( 16)
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 . (2)اآلخر، فإنه حيتسب الكل رضعة واحدة (1)من ثدي املرأة إىل ثديها
ه ارتضع وقطع ابختياره يف ؛ ألنحيتسب من كل واحدة منهما رضعة( :)وقيل

 . (3)شخصني
؛ ألنه حيصل به إثبات من لبنها مخس دفعات ثبت التحرمي( (5))وإن أوجر:(4)قال

 .(8)(7)(العظم (6))الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز :اللحم وإنشاز العظم، وقد قال عليه السالم
؛ ألنه سبيل حيصل ابلواصل منه مخس دفعات ثبت التحرمي( (10))وإن أسعط:(9)قال

 .(13)به التحرمي كالفم (12)، فتعلق(11)الفطر
 ــــــــــــــ
 0(  يف "ج" )الثدي( 1)
  .3/547، مغين احملتاج 3/398: الوسيط (  انظر2)

  .7/430، أسىن املطالب 11/149، البيان 6/298: التهذيب (  انظر3)

 (  )قال( ليست يف " أ " و "ج".4)
 0)الصيب(  (  يف "ب" زايدة5)
 .2/743النهاية يف غريب احلديث  :، وأكرب حجمه. انظرأي رفعه وأعالهأنشز:  ( 6)
(، وأبو 186-7/185مرفوعا وموقوفا: أما املرفوع فأخرجه أمحد يف املسند ) احلديث مروي عن ابن مسعود  ( 7)

(، والدارقطين يف السنن 2060ث )النكاح، ابب يف رضاعة الكبري، رقم احلدي ( يف كتاب2/549( )داود يف )السنن
الرضاع، ابب ما  ( يف كتاب7/461( )(، والبيهقي يف )السنن الكربى4الرضاع، رقم احلديث ) (  يف4/172-173)

 جاء يف حتديد ذلك ابحلولني، وصححه حمققي مسند اإلمام أمحد بشواهده.
( يف  5/1961أخرجه البخاري يف صحيحه )مرفوعا: )إمنا الرضاعة من اجملاعة(،  ومن الشواهد له حديث عائشة 

( يف  2/1078(، ومسلم يف صحيحه )4814النكاح، يف ابب من قال ال رضاع بعد حولني، رقم احلديث ) كتاب
 (.1455الرضاع، يف ابب إمنا الرضاعة من اجملاعة، رقم احلديث ) كتاب

( 2/549( )(، وأبو داود يف )السنن17029( رقم األثر )3/548( )وأما املوقوف فأخرجه ابن أيب شيبة يف )املصنف
 ( يف كتاب7/462( )(، والبيهقي يف )السنن الكربى2059النكاح، ابب يف رضاعة الكبري، رقم احلديث ) يف كتاب

 (.224-7/223الرضاع، ابب ما جاء يف حتديد ذلك ابحلولني، وضعفه الشيخ األلباين يف )إرواء الغليل()
  .9/560العزيز  ، فتح3/143: املهذب (  انظر8)

 (  )قال( ليست يف " أ " و "ج".9)
 .145-3/144السعوط: ادخال اللنب عن طريق األنف. انظر: النظم املستعذب  ( 10)
 0يف "ب" )للفطر(  ( 11)
 0يف "ب" و "ج" )فيتعلق(  ( 12)
  .3/544، مغين احملتاج 11/372: احلاوي الكبري (  انظر13)
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، )3((2)أحدمها يثبت التحرمي؛ ملا ذكرانه يف السعوط :ففيه قولن( (1))وإن حقن :قال
وذلك مقصود يف الرضاع  (6)حيصل به التغذي؛ ألنه ال )5((4)ال وهو األصح :والثاين
؛ )12((11)وهو ضعيف (10)طرد القولني يف السعوط (9)، وحكى بعض اخلراسانيني)8((7)للخرب

منه إىل املعدة،  (14)الدماغ إال احندر (13)ألن الدماغ له منافذ إىل املعدة فال يصل شيء إىل/
 .(16)احلقنة (15)فيحصل به التغذي خبالف/

أواين وأوجر الصيب  (18)ق يف مخسوفرِّ  (17)لبنا كثريا يف دفعة)وإن حلبت  :قال
؛ ألن الوجور فرع (20)وهو الصحيح أحدمها أنه رضعة( :مخس دفعات، ففيه قولن (19)يف

 ــــــــــــــ
 .90ه من خمرجه ابحملقنة. انظر: املصباح املنري: يصال اللنب إىل ابطنإ( احلقن: 1)
 0(  يف "ب" )السقوط( 2)
 . 3/545، مغين احملتاج 3/396: الوسيط (  انظر3)

 0(  يف "ج" )وهو ضعيف( بدل من )والثاين ال وهو األصح( 4)
  .9/6، روضة الطالبني 9/560فتح العزيز  انظر: وهو كما قال. ( 5)

 0 (  يف "ج" )التغذي به(6)
 .خترجيه( وقد تقدم العظم الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز:) يشري الشارح إىل قوله  ( 7)

 . 2/339، حاشية البيجوري على الغزي 4/98: كنز الراغبني (  انظر8)

 0(  يف "ب" )اخلرسانيون (9)
 0(  يف "ب" )السقوط( 10)
 0(  يف "ب" )وقد ضعف( 11)
  .9/6، روضة الطالبني 9/559فتح العزيز  انظر: وهو كما قال. ( 12)

 / ب من " أ ". 139هناية ل  (13)
 0(  يف "ب" )ما احندر( 14)
 0/ " أ " من "ب" 44(  هناية ل 15)
 . 3/545مع املصدرين السابقني، مغين احملتاج  (  انظر16)

  0"ج" زايدة )واحدة(  (  يف17)
 0( ة" )مخسأ  " (  يف18)
 0يف( ليست يف "ب" (  )19)
 .9/9، روضة الطالبني 9/568ال. انظر: فتح العزيز وهو كما ق( 20)
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، فكذلك يف (3)مخس مرات (2)ينفصل/ (1)الرضاع، مث العدد ال حيصل يف الرضاع إال مبا
؛ ألن الرضعات كاألكالت، ولو )7((6)لربيعحكاه ا مخس رضعات( (5)أنه :)والثاين. (4)الوجور
مخس مرات يف أوقات متفرقة  (9)ال أيكل مخس أكالت، فأكل من طعام واحد(8)حلف 

رضعة واحدة قوال واحدا، وما حكاه الربيع فهو من  (12)وقيل، (11)ههنا (10)حنث، فكذا
 .(13)خترجيه

 فهو رضعة( (15)لصيب يف دفعةمخس دفعات وخلطت وأوجر ا (14))وإن حلبت :قال
مخس  (17)واحدة خبالف املسألة قبلها، فإنه حصل (16)مل حيصل اللنب يف جوفه إال دفعة ألنه

 ــــــــــــــ
 0"ب" )ما(  (  يف1)
 0/ " أ " من "ج" 235ل  (  هناية2)
 0"ج" )دفعات(  (  يف3)
 .3/547، مغين احملتاج 11/378: احلاوي الكبري (  انظر4)
 0أنه( ليست يف "ب" (  )5)
من أشهر تالميذ اإلمام الشافعي،  ،( هـ174) :د، ولد سنةأبو حمم ،الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار املرادي (  هو6)

وروى عنه أبو داود وابن ماجة والنسائي  ،ومسع من الشافعي وعبد هللا بن وهب وغريمها ،روي كتاب األم للشافعي
طبقات اإلسنوي  ،1/356طبقات السبكي  :( هـ. انظر270) :ومناقب الربيع كثرية مشهورة، تويف سنة ،وغريهم

1/30. 
  .5/53: األم (  انظر7)

 0(  يف "ج" زايدة )أن( 8)
 0(  )واحد( ليست يف "ب" 9)
 0(  يف "ب" )فكذلك( 10)
  .9/568، فتح العزيز 6/300ب ، التهذي5/53: األم (  انظر11)

 0(  يف "ج" زايدة )إنه( 12)
  .9/9، روضة الطالبني 9/568والطريق األول هو األصح. انظر: فتح العزيز  ( 13)
 0يف "ب" زايدة )يف(  ( 14)
 0واحدة( " أ " و "ب" زايدة ) (  يف15)
 0(  يف "ج" )مرة( 16)
 0(  يف "ب" )حيصل( 17)
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 . (4)(3)بتعدد االنفصاالت آخرا (2)إحلاقا لتعدد االنفصاالت أّوالً  فيه قولن( :)وقيل (1)دفعات
مخس  (5)يف )وإن حلبت مخس دفعات وخلط وفرق يف مخس أوان وأوجر :قال

 .(6)؛ ألنه تفرق يف احللب والسقيدفعات فهو مخس رضعات(
بطل  (9)حصل من جهة املرضعة قد (8)الذي (7)ألن التفريق على قولني( :)وقيل

 . (10)ابخللط
 (12))وأطعمومل يستهلك فيه،  (11)أي )وإن جنب اللنب، أو جعل يف خبز، أو ماء( :قال
  .(13)؛ حلصول التغذي بهحرم(

 . (15)وهو ضعيف (14)ن يكون اللنب غالبا على املختلطيعترب أ :وقيل
؛ ألن اللنب صار )وإن وقعت قطرة يف جب ماء فأسقى الصيب بعضه مل حيرم( :قال

  .(16) وجيوز أن تكون القطرة يف املاء الباقي ،مستهلكا فيه

 ــــــــــــــ
  .11/152، البيان 6/300، التهذيب 11/379: احلاوي الكبري (  انظر1)
 0(  )أوال( ليست يف "ب" 2)
 0(  )آخر( ليست يف "ب" 3)
 . 3/544 ، مغين احملتاج7/430: أسىن املطالب (  انظر4)
 0 ليست يف " أ "(  )يف( 5)
  .3/548، مغين احملتاج 9/568، فتح العزيز 11/379: احلاوي الكبري (  انظر6)

 0(  يف "ب" و "ج" )التفرق( 7)
 0(  )الذي( ليست يف "ب" 8)
 0قد( و " )ب"" أ " و (  يف 9)
 . 3/285، إخالص الناوي 11/153: البيان (  انظر10)

 0ب " و "ج" (  )أي( ليست يف "11)
 0(  يف "ب" )فاطعم( 12)
 . 7/427، أسىن املطالب 9/556، فتح العزيز 3/144: املهذب (  انظر13)

 0(  يف "ب" و "ج" زايدة )به( 14)
  .9/4، روضة الطالبني 9/556وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 15)

 . 7/174، هناية احملتاج 3/395: الوسيط (  انظر16)
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رم ، فإنه حي(2)إذا مل نعترب أن يكون اللنب غالبا على املختلط به :اخلراسانيون(1)وقال /
 .(7)يف املاء (6)اللنب ينتشر (5)إذ (4)اللنب إىل اجلوف؛/ (3)لتحقق وصول
 .(10)(9)؛ للخرب، مل حيرم((8))وإن شرب وتقيأ قبل أن حيصل يف جوفهقال 

؛ ألنه معىن يوجب حترميا مؤبدا فبطل ابملوت  )وإن ارتضع من ثدي امرأة ميتة، مل حيرم(
 .(12)(11)كالوطء

لعموم  (مَ رَّ اهتا، مث أسقي الصيب بعد موهتا، حَ )وإن حلب منها يف حي :قال
 .(14()13)اخلرب

 .(15)ال حيرم :وقيل

 ــــــــــــــ
 0ب" من "ب" / "44(  هناية ل 1)
 0(  )به( ليست يف "ب" 2)
 0(  يف "ج" )حلصول( بدل من )لتحقق وصول( 3)
  0/ أ من " أ " 140(  هناية ل4)
 0(  يف "ب" )ألن( 5)
 0(  يف "ب" )منتشر( 6)
 .9/556فتح العزيز  ،11/155: البيان (  انظر7)

 0يف "ب" )يصل إىل اجلوف( بدل من )حيصل يف جوفه(  ( 8)
 . خترجيه( وقد تقدم العظم الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز: )الشارح إىل قوله  يشري  (9)
  .3/545: مغين احملتاج (  انظر10)
 0يف "ب" زايدة )لو كما لو وطء امراة ميتة(   (11)
  .3/144، املهذب 22/377: احلاوي الكبري (  انظر12)
 ( وقد تقدم خترجيه.العظم الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز: )يشري الشارح إىل قوله   (13)
  .7/426، أسىن املطالب 3/383، إخالص الناوي 6/303، التهذيب 11/155: البيان (  انظر14)
، روضة الطالبني 9/555واألصح هو األول. انظر: فتح العزيز  .3/544، مغين احملتاج 3/395: الوسيط (  انظر15)

9/3. 
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 (1)فصل
؛ ألن حيرم( (3)، ففيه قولن، أحدمها:(2)ل)وإن اثر هلا لنب من وطء من غري مح :قال

؛ ألنه تبع للولد وليس منه، فأشبه لنب ل حيرم( :)والثاين ،(4)لنب النساء غذاء األطفال
 .(5)الرجل
 . (8)مأنه حيرِّ  (7)يف لنب الرجل وجها (6)حكى الكرابيسيو 

ال يتقيد اخلالف بوجود الوطء، بل هو جار يف البكر، والثيب اليت ال زوج هلا  أنه واعلم
إذا اثر هلا لنب من غري محل، نعم لو اثر هلا لنب وهي ممن ال حيتمل أن يكون هلا لنب كابنة مثان، 

  .(10)جنسا (9)وكان مل حيرم،
 . (11)وال خالف أنه ال يثبت التحرمي ابلنسبة إىل زوجها

وحبلت منه وزاد لبنها  (13)آبخر (12))وإن كان هلا لنب من زوج، فتزوجت :قال
 :واعلم أن هلذا شرطني صبيا، ففيه قولن( (14)وأرضعت

 ــــــــــــــ
 0(  )فصل( ليست يف "ب" 1)
 0 ل(حب" )أ  (  يف "2)
 0(  يف "ب" زايدة )أنه( 3)
 . 3/144، املهذب 11/392: احلاوي الكبري (  انظر4)

  .3/544، مغين احملتاج 11/158: البيان (  انظر5)

(  هو احلسني بن علي الكرابيسي البغدادي، أبو علي، من رواة القدمي، كان أوال على مذهب أهل الرأي، من 6)
 .20، العقد املذهب: 113( هـ. انظر: طبقات الشريازي: 248مصنفاته: )اخلالفيات(، تويف سنة: )

 0(  يف "ب" )وجه يف لنب الرجل(7)
، روضة 9/554، والصحيح أنه ال حيّرِم. انظر: فتح العزيز 7/376يف حلية العلماء  -رمحه هللا-نقله عنه الشاشي  ( 8)

 .9/3الطالبني 
 0يف "ب" )فكان(   (9)
  7/427، أسىن املطالب 435: كفاية األخيار: (  انظر10)

 .9/3مع املصدرين السابقني، روضة الطالبني  (  انظر11)
 0"ب" )وتزوجت(  يف ( 12)
 0"ب" )آخر(  (  يف13)
 0(  يف "ب" )وارتضعت( 14)
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فاللنب لألول  أن تكون زايدة اللنب لزمان حيتمل فيه أن يكون للحمل لنب، وإال :أحدمها
  .(1)قوال واحدا؛ لسالمته عن املعارض

  .(4)نزول اللنب للحمل أبربعني يوما (3)ابن الصباغ أقل زمان احتمال (2)وقدر
 . (6)إىل القوابل (5)يـ ْرَجع   :وقال الشيخ أبوحامد

احلمل الثاين؛ إذ لو كان بعده كان  (7)أن يكون اإلرضاع قبل انفصال/ :الشرط الثاين
  .(8)للثاين قوال واحدااللنب 

بيقني  (10)ألن لنب األول )أحدمها: أنه ابن األول(حتقق الشرطني ففيه قوالن  (9)أما عند
أن يكون بسبب  (11)وحيتمل[ والزايدة مشكوك فيها؛ إذ حيتمل ]أن يكون بسبب احلمل،

 ابنهما( أنه :)والثاين (16)، وهذا هو اجلديد(15)اليقني ابلشك (14)يزال (13) /(12)الغذاء، وال
 . (18)الرضيع ابنهما (17)ألن الظاهر أن الزايدة بسبب احلمل، فيكون اللنب هلما، فيكون

 ــــــــــــــ
 .3/550، مغين احملتاج 6/312: التهذيب (  انظر1)

 0(  يف "ب" )وقال( ويف "ج" )وقّدر أي( 2)
 0(  يف "ب" )االحتمال( 3)
  .11/158يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين  ( 4)
 0(  يف "ج" زايدة )فيها( 5)
 .11/158يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين   (6)
 0/ " أ " من "ب" 45(  هناية ل 7)
 . 9/581، فتح العزيز 6/312، التهذيب 11/394: احلاوي الكبري (  انظر8)

 0(  )عند( ليست يف "ج" 9)
 0(  يف "ب" و "ج" )اللنب لألول( 10)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ج" 11)
 0(  يف "ب" و "ج" )فال( 12)
 / ب من " أ ". 140(  هناية ل13)
 0(  يف "ج" )يزول( 14)
 .3/550، مغين احملتاج 7/334، أسىن املطالب 9/18روضة الطالبني  :(  انظر15)

 . 9/18، روضة الطالبني 9/582وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 16)
 0(  يف "ب" )ويكون( 17)
  .20/109، تكملة اجملموع للمطيعي 11/394: احلاوي الكبري (  انظر18)
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وزاد اللنب وأرضعت  (1))وإن انقطع اللنب من األول، ]مث حبلت من الثاين[ :قال
خلق لغذاء الولد دون احلمل،  (2)ألن اللنب/ أنه ابن األول( :صبيا ففيه ثالثة أقوال، أحدها

األول انقطع، والظاهر أن حدوث  (6)؛ ألن لنبأنه ابن الثاين( :(5)الثاينو ) ،)4((3)ألولوالولد ل
لقيام الدليل على كل واحد من  أنه ابنهما( :(8)الثالثو ) ،(7)اللنب كان بسبب احلمل

 .(10)واعلم أنه يعترب جلراين األقوال ما ذكرانه من الشرطني، (9)األمرين
)فأتت بولد ، (13))12(يلحق به النسب (11)أي وطئا، )وإن وطئ رجالن امرأة( :قال

 له( (15)، فمن ثبت منه نسب املولود منهما، صار الرضيع ولدا(14)هاوأرضعت طفال بلبن
 .(16)ألن اللنب اتبع للولد

ابلقافة، وال ابنتسابه، وال كان له  (19)، أييثبت نسبه( (18)مات املولود، ومل (17))فإن

 ــــــــــــــ
  0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 1)
 / "ب" من "ج".235(  هناية ل 2)
 0(  يف "ب" و "ج" )األول( 3)

  .9/19، روضة الطالبني 9/582: فتح العزيز (  انظر4)

  0" )الثاين( أ  يف "  (5)
  0() ألن لنب( ليست يف "ب" 6)
  .3/550مغين احملتاج  ،6/312، التهذيب 11/394: احلاوي الكبري (  انظر7)

  0" )الثالث( أ  (  يف "8)
  .9/582، فتح العزيز 3/145: املهذب (  انظر9)

  املصدرين السابقني. (  انظر10)
 0(  )أي وطئاً( ليست يف "ب" 11)
 0يف "ب" )النسب به( (  12)
  .11/394: احلاوي الكبري (  انظر13)
 0يف "ب" )لبنها( " أ " )بلبنه( و  (  يف14)
 0(  يف "ب" )ابناً (9)
  .7/434، أسىن املطالب 3/145: املهذب (  انظر16)
  0(  يف "ب" )وإن( 17)
 0(  يف "ب" )مل( 18)
  0(  يف "ب" )ال (19)
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؛ ألن اللنب قد أنه ابنهما( :ي الرضيع قولن، أحدمها)ففولد يقوم مقامه يف االنتساب، 
 (2)ألن اللنب ل يكون ابن واحد منهما( :)والثاين ،(1)يكون من الوطء، وقد يكون من الولد

 .(6)الرضاع (5)يكون ابنهما من النسب، فكذلك يف (4) ، ]وال جيوز أن[(3)اتبع للنسب
]كما  ينتسب( :أحدمها (7)ولن،/)وهل للرضيع أن ينتسب إىل أحدمها ؟ فيه ق :قال
)وإن ، (10)ألنه ال يعرض على القافة، فال ينتسب ل ينتسب( :)والثاين ، )9((8)[يف النسب

ألن  ل حيل( :)فقد قيلينتسب،  (11)ال :، أي على قولناأراد أن يتزوج بنت أحدمها(
هذا هو ، و (14)من الرضاع أبجنبية (13)حمرمة، فأشبه ما لو اختلطت أخته (12)إحدامها
 . (15)الصحيح

، فإذا تزوج بنت أحدمها ]حرمت عليه (16)حيل أن يتزوج بنت من شاء منهما :)وقيل
 (2)[(1)أحدمها (18)اإلابحة، فإذا تزوج بنت (17)؛ ألن األصل يف كل واحدة منهمابنت ايآخر(

 ــــــــــــــ
  .20/114لة اجملموع للمطيعي ، تكم3/286: إخالص الناوي (  انظر1)
  0(  يف "ب" )الولد( 2)

  0(  يف "ب" )النسب( 3)
  0(  ما بني املعقوفني سقط من "ج" 4)
  0(  يف "ب" و "ج" )من( 5)
 . 9/558، فتح العزيز 11/159، البيان 6/313: التهذيب (  انظر6)

  0/ "ب" من "ب" 45(  هناية ل 7)
 0"ب" (  ما بني املعقوفني سقط من 8)

 . 9/578، فتح العزيز 3/145: املهذب (  انظر9)

  .6/310، التهذيب 11/394: احلاوي الكبري (  انظر10)

 0(  )ال( ليست يف "ب" 11)
 0(  يف "ب" و "ج" )أحدمها( 12)
  0(  ) أخته( ليست يف "ج" 13)
 . 7/434، أسىن املطالب 580-9/579، فتح العزيز 6/311: التهذيب (  انظر14)

  .9/18، روضة الطالبني 9/579هو كما قال. انظر: فتح العزيز و   ( 15)

 (  يف "ب" )أحدمها( بدل من )من شاء منهما(. 16)
  0) منهما( ليست يف "ج"   (17)
 0(  )بنت( ليست يف "ج" 18)
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سة يف أدى اجتهاده إىل طهارة أحد اإلانءين تعينت النجا (3)تعينت احلرمة يف األخرى، كما لو/
كل واحد منهما   (7))وقيل حيل أن يتزوج بنت ،(6)، فعلى هذا حترم على التأبيد)5((4)اآلخر

يتيقن  (10)؛ ألن احلظر)ول جيمع بينهما(، (9)يف حمل الشك (8)؛ عمال ابألصلعلى النفراد(
احلظر  (11)يف اجلمع، فعلى هذا لو تزوج إحدامها وطلقها، فله أن يتزوج األخرى، وال يتيقن

يصلي  (14)له أن (13)واحدة، فصار هذا، كما لو صلى ابالجتهاد إىل جهة، فإن (12)يف
 .(16)إىل جهة أخرى (15)ابالجتهاد

 = ــــــــــــــ
  0(  يف "ج" )أبحدمها( 1)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب". 2)
  0/ أ من " أ "141(  هناية ل 3)
  0ب" و "ج" )األخرى ((  يف "4)

  .3/146، املهذب 11/397: احلاوي الكبري (  انظر5)

  .6/311: التهذيب (  انظر6)
 0(  يف "ب" )ببنت( 7)
 0(  يف "ب" زايدة )فكان (8)
  .9/18، روضة الطالبني 11/162: البيان (  انظر9)

 0(  يف "ب" و "ج" )اخلطأ (10)
 0(  يف "ج" )يتعني( 11)

 0دة )كل( (  يف "ج" زاي12)
  0يف "ب" )فإنه (  (13)
  0)له أن( ليست يف "ب"  ( 14)
  0(  يف "ب" )االجتهاد( 15)
  .9/580، فتح العزيز 6/311، التهذيب 3/146: املهذب (  انظر16)
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 (1)فصل 
أولد فارتضع صيب من كل واحدة منهن  (3)كان لرجل مخس أمهات  (2))وإن :قال

ل  :)وقيل ،(5)ألنه ارتضع من لبنه مخس رضعات ظاهر املذهب( (4)رضعة، صار ابنا له يف
 ، وليس بشيء.(6)ألن األبوة اتبعة لألمومة يصري(

بعد األخرى، ففيه  (8)له امرأاتن صورياتن، فارضعت امرأة إحدامها (7))وإن كان :قال
ينفسخ  :)والثاين ،(9)، كما لو أرضعتهما يف وقت واحدينفسخ نكاحهما( :قولن، أحدمها
كما لو   (10)نكاحها ابلبطالن،/ ؛ ألن سبب الفسخ حصل ابلثانية، فاختصنكاح الثانية(

 .(11)تزوج إحدى األختني بعد األخرى
ابلرضاع، لزمه نصف مهر مثلها  (13)نكاح امرأة (12))ومن أفسد على الزوج :قال

كاملفوت لنصف البضع؛ ألن الزوج ال يغرم هلا إال النصف، وإمنا   (14)ألنه على املنصوص(
 ،(1)ار يف املتلف ابلقيمة ال مبا ملكه به مالكهـأوجبنا نصف مهر املثل دون املسمى؛ ألن االعتب

 ــــــــــــــ
 0(  )فصل( ليست يف "ب"1)
 0(  يف "ج" )ولو (2)
 0(  )أمهات( ليست يف "ج" 3)
 (  يف "ب" )على (.4)
 .2/370، اإلقناع للشربيين 196-2/195، فتح الوهاب 11/163: البيان (  انظر5)

  .3/548، مغين احملتاج 6/301: التهذيب (  انظر6)

 "ج" )كانت (. (  يف "ب" و7)
 (  يف "ب" و"ج" )أحدمها(.8)
 .20/124، تكملة اجملموع للمطيعي 3/147: املهذب (  انظر9)
 0/ " أ " من "ب"46(  هناية ل10)
 . 221-2/220، فتح اجلواد 11/168: البيان (  انظر11)
 0(  يف "ب" )رجل (12)
 0(  يف "ب" )امرأته (13)
 0(  يف "ب" )كأنه (14)
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؛ ألنه أتلف البضع فوجب عليه مجيع أنه يلزمه مهر مثلها( :)وقيل: فيه قول آخر ،(1)مالكه
عليه ابلطالق قبل الدخول، مث رجعا فإهنما يغرمان مهر  (3)، وهذا خمرَّج  مما لو شهدا(2)قيمته

وقعت ظاهرا  (8)الفرقة ههنا (7)؛ إذ(6)مابينه (5)والصحيح الفرق/، (4)املثل على أحد القولني
 (10)وتلف البضع عليه، وقد رجع إليه بدل النصف، فوجب له بدل النصف، ومثَّة(9)وابطنا،/

، (13)مجيع املهر (12)احليلولة بينه وبني البضع، فلزمهما (11)ينفذ ظاهرا وابطنا، فلم يتحقق إال
يعترب ما  :ال اثنان منها ذكرانمها، والثالثيف املسألتني أربعة أقو  (15)من أجرى (14)ومن أصحابنا

 ، وهذا يف هناية الفساد. (18)جيب مجيع املسمى :، والرابع(17)املسمى (16)غرمه وهو نصف
النكاح ابلرضاع يف غري املدخول هبا، أما لو   (19)واعلم أن الكالم مفروض فيما لو فسد

 ــــــــــــــ
 . 3/550، مغين احملتاج 9/584، فتح العزيز 6/304: التهذيب (  انظر1)
  .3/400، الوسيط 3/147: املهذب (  انظر2)

 0(  يف "ب" )شهد (3)
 . 21-9/20ة الطالبني ، روض11/382: احلاوي الكبري (  انظر4)

 0/ " أ " من "ج" 236(  هناية ل 5)
 . 9/21، روضة الطالبني 9/585وهو كما قال إذ الصحيح أنه يلزمه نصف مهر املثل. انظر: فتح العزيز ( 6)

 0(  يف "ب" )إن( 7)
 0(  يف "ج" )هنا(8)
 / ب من " أ ". 141(  هناية ل9)
 0(  يف "ج" )مَثَّ( 10)
 0يف "ج" (  )إال( ليست 11)
 0(  يف "ب" )فيلزمهما( 12)
  .7/435، أسىن املطالب 3/147: املهذب (  انظر13)

 0(  يف "ب" و"ج" )األصحاب (14)
 0(  يف "ب" و"ج" )جعل (15)
 0(  يف "ج" )النصف من( 16)
  .7/435، أسىن املطالب 3/389، إخالص الناوي 11/176: البيان (  انظر17)

  املصادر السابقة. (  انظر18)

 0(  يف "ب" )أنفسد( ويف "ج" )أفسد( 19)
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أم زوجته الكبرية  (6)لو أرضعت هبا، كما (5)زوجة مدخول (4)نكاح (3)/(2)يفسد (1)كان الرضاع
، وما الذي تغرم للزوج؛ ألجل انفساخ (9)(8)زوجته الصغرية، فإنه يفسد نكاحها (7)املدخول هبا

تغرم له كمال مهر املثل؛ ألهنا فوتت ملكا  :الكبرية ن قال أكثر األصحاب (10)نكاح
 . (12)(11)متأكدا

شيئا ألجل ذلك؛ ألنه استوىف منفعة البضع، فلم جيب له  ال تغرم :(13)وقال ابن احلداد
 .(15)(14)شيء، كما لو ارتدت؛ وألنه لو أخذ املهر صارت يف معىن املوهوابت

 ــــــــــــــ
 0(  )الرضاع( ليست يف "ج" 1)
 0(  يف "ب" و"ج" )مفسداً( 2)
 0/ "ب" من "ب" 46(  هناية ل 3)
 0(  يف "ب" )للنكاح( ويف "ج" )لنكاح( 4)
 0(  يف "ب" )الزوجة املدخول( 5)
 0(  يف "ب" )أرضعته( 6)
 0(  )هبا( ليست يف "ج" 7)
 0حها( (  يف "ب" )لنكا8)
 . 9/22، روضة الطالبني 6/305، التهذيب 3/401: الوسيط (  انظر9)
 0(  يف "ج" )النكاح يف( 10)
 0(  يف "ب" )مؤكداً( 11)
  .7/436، أسىن املطالب 3/1460: عجالة احملتاج (  انظر12)
( هـ، كان إماما يف 264(  هو حممد بن أمحد بن حممد الكناين املصري، أبو بكر، املعروف اببن احلداد، ولد سنة: )13)

( هـ. انظر: طبقات 344الفقه، كثري الصالة والصيام، من مصنفاته: )املولدات، الباهر، أدب القضاء(، تويف سنة: )
 .1/103، طبقات ابن قاضي شهبة 1/192األسنوي 

 0(  يف "ب" )املرهونة( ويف "ج" )املوهوبة( 14)
  .11/178 يف البيان -رمحه هللا-نقله عنه العمراين   (15)
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 (1)كتاب النفقات
 باب نفقة الزوجات

، حىت (5)وتعترب حبال الزوج (4()3)لقصة هند على الزوج نفقة زوجته( (2))وجيب :قال
    :جيب عليه البنة امللك ما جيب البنة احلارس؛ لقوله تعاىل

     
    
   (6))7( ،وحكى اخلراسانيون قولني آخرين ،

 . (10)، واملذهب األول(9)أن االعتبار ابلكفاية :ينوالثا ،املرأة (8)أن االعتبار حبال :أحدمها
ونعين ابملوسر الذي  من احلب املقتات يف البلد( (11))فإن كان موسرا لزمه مدان :قال

 ــــــــــــــ
النفقات: يف اللغة: مجع نفقة، وهي من اإلنفاق وهو اإلخراج. ويف الشرع: طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج،  ( 1)

 . 2/154، حاشية الشرقاوي 317ولغريمها من أصل وفرع ورقيق وحيوان ما يكفيه. انظر: حترير ألفاظ التنبيه: 
 0"ج" ) جيب (  (  يف "ب" و2)
ت عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف القرشية اهلامشية، أم معاوية، زوج أيب سفيان، أسلمت مع ( هي هند بن3)

-زوجها عام الفتح، وكانت امرأة ذات رأي وعقل، شهدت الربموك مع زوجها وحرضت على قتال الروم، توفيت 
 .8/155، اإلصابة 7/281( هـ. انظر: أسد الغابة 15حنو سنة: ) -رضي هللا عنها

هللا  لاي رسو ( يشري الشارح إىل ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي هللا عنها أن هند بنت عتبة قالت:4)
إن أاب سفيان رجل شحيح وليس يعطيين ما يكفيين وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم فقال:) خذي ما يكفيك 

 0وولدك ابملعروف(
: النفقات،يف ابب:إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن  خذ بغري علمه ما  كتاب( يف5/2052أخرجه البخاري واللفظ له )

(يف كتاب:األقضية،يف ابب:قضية هند، احلديث 3/1338(،ومسلم )5049يكفيها وولدها ابملعروف،احلديث رقم )
 0(1714رقم )

 0"ب" ) حباله ( بدل من ) حبال الزوج (  (  يف5)
 ( من سورة الطالق.7( من اآلية )6)
 .441 :، كفاية األخيار6/320التهذيب  :(  انظر7)
 0"ب" ) حباله ( (  يف 8)
 . 10/5، فتح العزيز 4/3القولني يف الوسيط  (  انظر9)

  .9/40، روضة الطالبني 10/5وهو كما قال. انظر: فتح العزيز   (10)

 .387 :الفقهاءمعجم لغة  :( غراما. انظر543تثنية مد، وهو مكيال شرعي، ويساوي ) :مدان ( 11)
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ما أوجب هللا  (2)، وإمنا لزمه مدان؛ ألن أكثر/(1)يقدر على ذلك القدر من النفقة مباله أو كسبه
هللا ، وإمنا اعتربان ابلكفارة؛ ألن (5)يف كفارة األذى (4)وذلك (3)تعاىل يف الكفارة للواحد مدين؛/

    : تعاىل اعترب الكفارة بنفقة األهل يف اجلنس فقال تعاىل

   (6()7)  ؛ ألنه طعام (9)احلب (8)اعتربانو
 (13)ليه مؤنة الطحنوع، (12)(11)، فوجب فيه متليك احلب كالكفارة(10)وجب يف الذمة ابلشرع

   .(14)واخلبز
ألنه أقل ما جيب للواحد يف الكفارة وهي فدية اجلماع  )وإن كان معسرا لزمه مد( :قال
، وإن كان نصفه حرا ونصفه (17)كان عبدا أو مكاتبا لزمه مد كاملعسر  (16)، وإن(15)يف رمضان

 . (18)عبدا لزمه مد

 ــــــــــــــ
 .3/400، إخالص الناوي 3/151املهذب  :(  انظر1)
  0/ أ من " أ "142ل  (  هناية2)
 / " أ " من "ب".47ل (  هناية3)
 0(  يف "ب" ) وكذلك ( 4)
  .7/450، أسىن املطالب 4/1476، عجالة احملتاج 11/425احلاوي الكبري  ( 5)
 ( من سورة املائدة.89من اآلية ) ( 6)
 .10/5فتح العزيز  ،11/204، البيان 6/332: التهذيب انظر(  7)
 0اعتربان ( ف)  أ " (  يف "8)
 0(  يف "ب" ) ابحلب ( 9)
 0(  ) ابلشرع ( ليست يف "ب" 10)
 0(  يف "ب" زايدة ) وجيب عليه ما حتتاج يف إصالح اللحم وامللح وأجرة الطباخ ( 11)
  .7/450، أسىن املطالب 442خيار: ، كفاية األ11/426: احلاوي الكبري (  انظر12)
 0(  يف "ب" ) الطبخ ( 13)
  .3/560، مغين احملتاج 2/200: منهج الطالب (  انظر14)
  .2/200، فتح الوهاب 11/204، البيان 6/332: التهذيب (  انظر15)

 0(  يف "ج" ) فإن ( 16)
  .3/400، إخالص الناوي 10/6: فتح العزيز (  انظر17)

  السابقني. املصدرين (  انظر18)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

175 

  .(3)(2)مد ونصف (1)يلزمه :وقال املزين
االعتبار  :وقيل ،(5))4)ملعسر الذي ال يقدر على النفقة بتمامها مبال وال بكسبونعين اب

 . (6)ابملال ال ابلقدرة على الكسب
لعاد إىل حد  (8)ونعين به الذي لو كلف نفقة املوسر كان متوسطا(  (7))وإن :قال

ا بينهما، فوجب عليه من نفقة كل واحد منهم (10)ألنه تردد )لزمه مد ونصف( (9)املعسر
 . (11)نصفها

العرف، وخيتلف ذلك  (12)ال حد للغين والفقري يف الشرع، بل ضابطه :وقال يف التتمة
  .(13)ابختالف البلدان واألزمان

ألنه طعام وجب على وجه  )فإن رضيت أبخذ العوض جاز على ظاهر املذهب( :قال
كالطعام يف   )وقيل ل جيوز أخذ العوض عنه( ،(15)(14)كالقرض  الرفق فجاز أخذ العوض عنه

 ــــــــــــــ
 0يلزمه ( ليست يف "ب"  (  )1)
  0(  يف "ب" زايدة ) مٍد ( 2)
  .306: خمتصر املزين: (  انظر3)
 0(  يف "ب" و"ج" ) كسب ( 4)
  .3/559، مغين احملتاج 11/204، البيان 7/397: حلية العلماء (  انظر5)
 . 3/400، إخالص الناوي 10/6: فتح العزيز (  انظر6)

 ) فإن (.(  يف "ب" 7)
 0(  ) املوسر ( ليست يف "ب" 8)
  .3/560، مغين احملتاج 3/151: املهذب (  انظر9)
 0(  يف "ب" ) مرتدد ( 10)
 . 2/354، حاشية البيجوري على الغزي 2/380، اإلقناع للشربيين 11/424احلاوي الكبري ( 11)

 0(  يف "ب" و"ج" ) ضابط ( 12)
 .10/6فتح العزيز يف  -رمحه هللا-نقله عنه الرافعي ( 13)
الصحاح  :متليك شيء على أن يرد مثله. انظر :الشرع يفو ، ما تعطيه من املال لتقضاه القرض: يف اللغة:  (14)

 .115 :، فتح املعني3/925
  .6/333، التهذيب 11/426: احلاوي الكبري (  انظر15)
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 (6))وجيب )5((4)الدقيق/ (3)اخلبز أو (2)فكذا اخلالف فيما لو رضيت أبخذ ،(1)الكفارة
كان ابلشام فاألدم الزيت،   (8)قال األصحاب إن بقدر ما حيتاج إليه من أدم البلد( (7)األدم/

إىل ، ويرجع يف القدر (9)وإن كان خبراسان فاألدم السمن، وإن كان ابلعراق فاألدم الشريج
دهن، وجب المرأة  (14)أوقية (13)على املد/ (12)أبن يؤدم (11)عرف (10)العرف، فإن كان له

أوقية ونصف؛ ألنه ليس  (15)املوسر كل يوم أوقيتان، والمرأة املعسر أوقية، والمرأة املتوسط
 . (17)ف الطعامإليه يف تقديره، فرجع إىل العرف، خبال (16)لألدم أصل يرجع

 دارــــي املقــأي ف د(ـالبل (18)ادةـب عـ)ومن اللحم على حس :قال

 ــــــــــــــ
  .3/561، مغين احملتاج 11/206: البيان (  انظر1)
 0(  يف "ب" ) أخذ ( 2)
 0(  يف "ب" و"ج" ) و ( 3)
 0/ "ب " من "ج" 236(  هناية ل 4)
 . 9/54، روضة الطالبني 10/22وأصح الوجهني عدم اجلواز. انظر: فتح العزيز ( 5)

 0) من ( زايدة (  يف " ب " 6)
 0/ "ب" من "ب" 47(  هناية ل 7)
 0(  يف "ب"و "ج" ) فإن ( 8)
  .1/206: البيان (  انظر9)

 0ليست يف "ب"  (  ) له (10)
 0(  يف "ب" ) العرف ( 11)
 0"ب" و"ج" ) يؤتدم (  (  يف12)
 / ب من " أ ". 142ل (  هناية13)
( غراما تقريبا، وأوقية 31معيار للوزن، وخيتلف مقدارها شرعا ابختالف املوزون، فأوقية الذهب تساوي ) :األوقية  (14)

معجم لغة  :( غراما تقريبا. انظر119لذهب والفضة تساوي )( غراما تقريبا، واألوقية من غري ا112الفضة تساوي )
 . 77 :الفقهاء

 0(  يف "ب" ) كل يوم ( بدل من ) أوقية والمرأة املتوسط ( 15)
 0(  يف "ب" ) موضع ( بدل من ) أصل يرجع ( 16)
  .3/562، مغين احملتاج 10/8، فتح العزيز 11/427: احلاوي الكبري (  انظر17)
 0ادة يف ( "ب" ) الع (  يف18)
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 . (2)ذلك يف كل مجعة؛ ألنه العادة يف طبخ اللحم (1)ويعطيها
جيب على املعسر رطل حلم يف كل أسبوع وعلى املوسر رطالن، كما نص  :وقال القفال

 . (4)(3)عليه الشافعي رمحه هللا
حتتاج  (5)ألن ذلك س، والسدر، واملشط(أا حتتاج إليه من الدهن للر )وجيب هلا م :قال

. قال (7)إن ذلك يراد للزينة، فال جيب عليه :وقيل، (6)إليه لرتبية شعرها فوجب عليه كنفقة بدهنا
، (11)عادهتا دخول احلمام (10)وجيب عليه أجرة احلمام إن كانت :(9()8)يف املهذب، والتهذيب

من مجاع أو  (16)كانت تغتسل/  (15)االغتسال ن نظر، إن (14)ن ماءمث (13)جيب عليه (12)وهل
، وإن كان من (19)، وإن كان من احتالم مل جيب(18)على أصح الوجهني (17)نفاس وجب

 ــــــــــــــ
 0(  يف "ب" ) ويطعمها ( 1)
  .3/499، حتفة احملتاج 442، كفاية األخيار: 9/42: روضة الطالبني (  انظر2)

 0(  "ب" و"ج" )  (  يف3)
  .10/8يف فتح العزيز  -هللا رمحه- ، ونقله عن القفال الرافعي5/129األم  :(  انظر4)
 (  يف "ب" زايدة ) مما ( 5)
 .3/565، مغين احملتاج 7/458، أسىن املطالب 10/18العزيز : فتح (  انظر6)

 . 9/48، روضة الطالبني 10/18. واألصح هو األول. انظر: فتح العزيز 4/6: الوسيط (  انظر7)

 0(  ) والتهذيب ( ليست يف "ج" 8)
القاضي حسني، وهو التهذيب: كتاب يف الفقه الشافعي، للحسني بن مسعود البغوي، وهو اختصار لتعليقة شيخه  ( 9)

 .118، انظر: العقد املذهب: 1/101مطبوع. طبقات األسنوي 
 (  يف "ب" ) وإن مل يكن ( بدل من ) إن كانت ( 10)
  .6/334، التهذيب 3/151املهذب   (11)
 0(  يف "ب" ) فهل ( 12)
 0عليه ( ليست يف "ب"  (  )13)
 0ماء ( ليست يف "ج"  (  )14)
 0"ب" ) فإن (  (  يف15)
 0/ " أ " من "ب" 48هناية ل(  16)
 0(  يف "ج" زايدة ) عليه ( 17)
 . 9/51، روضة الطالبني 10/19وهو كما قال. انظر: فتح العزيز   (18)
 . 3/565، مغين احملتاج 2/381: اإلقناع للشربيين (  انظر19)
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 . (1)أنه ال جيب :حيض فوجهان أصحهما
اللهم  ،(2)ألنه يراد للتلذذ واالستمتاع وذلك حق له )ول جيب عليه مثن الطيب( :قال 

  .(5)؛ ألنه يراد للتنظيف(4)فيجب (3)لقطع السهوكة إال أن يراد
ألن ذلك حيفظ به البدن لعارض، فال  )ول أجرة الطبيب، ول شراء األدوية( :قال

 . (6)يلزمه، كما ال جيب على املستأجر إصالح ما اهندم من الدار
من مرتفع ما يلبس  ، فيجب لمرأة املوسر(7))وجيب من الكسوة ما جرت العادة به

املعسر دون ])ولمرأة ، (11)(10)، واخلز(9)، واإلبريسم(8)أي من القطن، والكتان نساء البلد(
 . (14)املتوسط ما بني ذلك (13)، والمرأة[(12)، أي من غليظ القطن، والكتانذل (

المرأة (16)، وهو /(15)[ما ذكره الشافعي ]ال مزيد على  :وقال بعض األصحاب
، وأراد به (17)املوسر من لني البصري، والكويف، والبغدادي، والمرأة املعسر من خشن ذلك

 ــــــــــــــ
 . 9/51، روضة الطالبني 10/19وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 1)

  .11/208، البيان 11/429احلاوي الكبري  ( 2)

 .1218السَّْهوَكة: وهي ريح كريهة ممن َعرِق. انظر: القاموس احمليط:  ( 3)
 0(  يف "ب" و"ج" ) فيلزمه ( 4)
  .2/375، فيض اإلله املالك3/565، مغين احملتاج 6/434، التهذيب 3/152: املهذب (  انظر5)
  .2/203تح الوهاب ، ف7/459، أسىن املطالب 11/208: البيان (  انظر6)

 0(  يف "ب" و"ج" ) به العادة ( 7)
الكتان: بفتح الكاف والتاء، نبات زراعي من الفصيلة الكتانية، يتخذ من أليافه النسيج املعروف. انظر: املعجم   (8)

 .2/776الوسيط 
 .1/2، املعجم الوسيط93التنبيه:  اإلبـَْرْيسم: بفتح اهلمزة وكسرها وفتح الراء، وهو أحسن احلرير. انظر: حترير ألفاظ  (9)
 .103اخلز: اسم دابة مث أطلق على الثوب املتخذ من وبرها. انظر: املصباح املنري:  ( 10)
 . 2/375، فيض اإلله املالك443: كفاية األخيار: (  انظر11)
  .7/456، أسىن املطالب 6/334، التهذيب 11/430: احلاوي الكبري (  انظر12)

 0فني سقط من "ب" (  ما بني املعقو 13)
 .3/564مغين احملتاج  ،9/47: روضة الطالبني (  انظر14)

 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ج" 15)
  0/ أ من " أ "143(  هناية ل 16)
  .5/129األم  :انظر  (17)
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 (3)والمرأة املتوسط ما بني ذلك؛ ألن هذا لباس أهل الدين، وما زاد عليه رعونة (2()1)الكرابس
؛ ألن الشرع ورد ابلكسوة وليس هلا أصل (5)، واملذهب األول(4)تفت إليه الشرعوترفه، مل يل

على تقديرها حممول على  -رمحه هللا- ، ونص الشافعي)9((8)إىل العرف (7)إليه فرجع فيها (6)ترد
 . (11)زمانه (10)عرف أهل
أو ما يقوم  (، ومداس للرجل(12))وأقل ما جيب قميص، وسراويل، ومقنعة :قال 

كانت يف بالد يعتاد   (16)أي إذا ((15)كان يف الشتاء ضم إليه جبة  (14))فإن (13)مقامه كالنعل
 . (17)فيها ذلك، وهذا جيب المرأة املوسر واملعسر مجيعا

 )وكساء تتوطى به(صيفا  (19)، أي إن كان/((18))وجيب لمرأة املوسر ملحفة :قال 

 ــــــــــــــ
 0"ب" و"ج" ) الكرابيس (  (  يف1)
 .315 :اح املنرياملصب :بكسر الكاف، الثوب اخلشن، وهو فارسي معرب. انظر :الكرابس  (2)
 .6/178ْمق. انظر: لسان العرب الرعونة: احل   ( 3)
 . 10/15، فتح العزيز 11/209، البيان 4/5: الوسيط (  انظر4)
  .9/48، روضة الطالبني 10/15وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 5)
 0(  يف "ب" ) ترجع ( 6)
 0(  ) فيها ( ليست يف "ب" 7)
 0ها ( (  يف "ج" زايدة ) في8)
 .443، كفاية األخيار: 11/430: احلاوي الكبري (  انظر9)

 0(  ) أهل ( ليست يف "ب" 10)
 .10/15، فتح العزيز 11/209البيان  :(  انظر11)
  .978 :القاموس احمليط :بكسر امليم، ما تقنع املرأة به رأسها. انظر :( املقنعة12)
 .2/202، فتح الوهاب 6/334التهذيب  :(  انظر13)
 0"ب" و"ج" )وإن (  (  يف14)
 .1/104املعجم الوسيط  :انظرثوب سابغ، واسع الكمني، مشقوق املقدَّم، يلبس فوق الثياب.  :اجلبة ( 15)
 0"ب" و"ج" )إن (  (  يف16)
 .164-4/163، حاشية الشرقاوي 7/456أسىن املطالب  :(  انظر17)
 .2/818املعجم الوسيط ، 327املصباح املنري: نظر: امللحفة: غطاء من القطن املضرب يتدثر به النائم. ا ( 18)
 0/ "ب" من "ب" 48(  هناية ل 19)
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جتلس  (4)أو لبد (3)حمشوة بقطن ابلليل، وزِّلِّّيَّة (2)(1))ووسادة، ومضربةي إن كان شتاء أ
ال  (6)وظاهر هذا الكالم يدل على أنه/ ((5)عليه ابلنهار ولمرأة املعسر كساء، أو قطيفة

هذا نقل بعض (7)سر ما جيب المرأة املوسر من آلة النوم وما جتلس عليه، وجيب المرأة املع
  .(9)(8)العراقيني

، (13)ذلك، وإمنا خيتلفان يف الرقة (12)جيب هلا :بعض العراقيني(11)ن وو اخلراساني (10)وقال
 .(17)ذكر يف املهذب (16)وكذلك )15((14)والغلظ، فقط

 ــــــــــــــ
 0(  ) مضربة ( ليست يف "ج" 1)
 .1/537املضربة: غطاء كاللحاف ذو طاقني خميطني خياطة كثرية بينهما قطن وحنوه. انظر: املعجم الوسيط  ( 2)
 .208وهو البساط من الصوف وحنوه. انظر: معجم لغة الفقهاء: الزلية: بكسر الزاي والالم املشددة، لفظ معرب،  ( 3)
اللبد: بكسر الالم مع تشديدها وإسكان الباء، ضرب من البسط، جيمع على ألباد ولبود. انظر: املعجم الوسيط  ( 4)

2/812. 
 .12/143القطيفة: بفتح القاف وكسر الطاء، داثر خممل، جيمع على قطائف. انظر: لسان العرب  ( 5)
 0/ " أ " من "ج" 237(  هناية ل6)
 0(  )و ( ليست يف "ب" 7)
 0(  ) العراقيني ( ليست يف "ب" 8)
  .3/564، مغين احملتاج 6/334، التهذيب 11/433: احلاوي الكبري (  انظر9)
 0(  ) وقال ( ليست يف "ب" 10)
 0(  يف "ب" زايدة ) قال ( 11)
 0(  ) هلا ( ليست يف "ج" 12)
 0" ) الرفعة ( (  يف "ب" و"ج13)
 0(  ) فقط ( ليست يف "ب" 14)
  .3/405، إخالص الناوي 4/6: الوسيط (  انظر15)

 0(  يف "ب" ) وكذا ( 16)
  .3/152املهذب   (17)
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 فصل
 (3)كما ال جيب عليه  بلها مل يلزمه إبداهلا(ق (2)أعطاها كسوة مدة وبليت (1)إنف) :قال

 .(7)(6)اليوم (5)إذا نفد قبل انقضاء (4)بذل طعام اليوم
إن بليت يف الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه اإلبدال؛ ألنه وقت  :وقال ابن الصباغ

يس ودخوهلا وكثرة استعماهلا، مل يلزمه اإلبدال؛ ألنه ل (8)احلاجة وإن بليت قبل ذلك خلروجها
 .(9)بوقت احلاجة

إهنا إمتاع، وجب  (10)إذا بليت الكسوة من غري تفريط فإن قلنا/ :وقال اخلراسانيون
 . (13)(12)أنه ال جيب التجديد :متليك، فوجهان أصحهما (11)التجديد، وإن قلنا إهنا

ألن الكسوة مقدرة ابلكفاية  )وإن بقيت بعد املدة لزمه التجديد، وقيل ل يلزمه( :قال
قبل  (15)إذ االعتبار ابملدة ال ابلكفاية؛ بدليل ما لو تلفت )واألول أصح( (14)فيةوهي مك

 . (16)املدة

 ــــــــــــــ
 0إن ( و ) و "ب" " أ  (  يف "1)
 0(  يف "ب" ) فبليت ( 2)
 0(  يف "ج" ) ال يلزمه ( بدل ) ال جيب عليه ( 3)
 0لليوم ( (  يف "ب" و"ج" ) الطعام 4)
 0(  يف "ب" ) انقضائه ( 5)
 0(  ) اليوم ( ليست يف "ب" 6)
  .2/377، فيض اإلله املالك3/569، مغين احملتاج 10/25، فتح العزيز 11/217: البيان (  انظر7)

 0(  يف "ج" ) أو ( 8)
 . 11/217 البيان انظر:ومل ينسبه له.  -هللا مارمحه- قول ابن الصباغ العمراين نقل ( 9)
 / ب من " أ ". 143(  هناية ل 10)
 0(  ) أهنا ( ليست يف "ب" و"ج" 11)
  .3/569، مغين احملتاج 4/7: الوسيط (  انظر12)

  .9/55، روضة الطالبني 10/25وهو كما قال. انظر: فتح العزيز   (13)
 .11/217: البيان (  انظر14)

 0(  يف "ج" ) تلف ( 15)
  .20/161اجملموع للمطيعي  ، تكملة3/570: مغين احملتاج (  انظر16)
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إن كان بقاؤها جلودهتا يف نفسها مل يلزمه اإلبدال، وإن   :(1)وقال ابن الصباغ واملاوردي
 .(3)وجب (2)كان لرتفية املرأة إايها
 . (4) أهنا إمتاع أو متليكيف على الوجهنيخترج  :وقال الغزايل

ألن الذي جيب هو احلب فتحتاج  تسليم النفقة إليها يف أول النهار( (5))وجيب/ :قال
تسليم  (7)ال جيب عليه (6)إىل طحن، وعجن، وخبز، وحتتاج إىل الغداء، والعشاء، فلو قلنا إنه

بطلوع  :وقيل ،(9)وجيب بطلوع الفجر .(8)ذلك إال وقت الغداء، أو العشاء أضرَّ هبا اجلوع
 . (10)الشمس ومل يذكر يف املهذب غريه

ألنه غري  )فإن أسلفها نفقة مدة، فماتت قبل انقضائها، رجع فيما بقي( :الق
ابلفصل ستة أشهر؛ ألن  (12)وأريد )وجيب تسليم الكسوة يف أول الفصل( ،(11)مستحق

العادة أن  (15)ما جرت به (14)فأما :. قال يف احلاوي(13)العرف أن تبدل الكسوة يف هذه املدة

 ــــــــــــــ
(  هو علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري، أبو احلسن، كان إماما جليال رفيع الشأن له اليد الباسطة يف 1)

( 450املذهب، والتفنن يف سائر العلوم، من مصنفاته: ) احلاوي الكبري، اإلقناع، األحكام السلطانية (، تويف سنة: )
 .230، طبقات ابن هداية هللا: 235-3/232ي للسبكي هـ. انظر: طبقات السبك

 0(  يف "ج" ) إايه ( 2)
  .11/434احلاوي الكبري  ( 3)

 .4/7الوسيط ( 4)

 0/ " أ " من "ب" 49(  هناية ل5)
 0(  ) إنه ( ليست يف "ج" 6)
 0(  ) عليه ( ليست يف "ج" 7)
 . 2/376له املالك، فيض اإل3/497، حتفة احملتاج 10/23: فتح العزيز (  انظر8)

 . 3/560، مغين احملتاج 4/1476، عجالة احملتاج 9/54وهو الذي عليه أكثر األصحاب. انظر: روضة الطالبني  ( 9)

 .3/153املهذب ( 10)

 . 10/23، فتح العزيز 11/216: البيان (  انظر11)

 0(  يف "ب" و"ج" ) ويريد ( 12)
 . 2/377، فيض اإلله املالك2/355لى الغزي ، حاشية البيجوري ع2/204: فتح الوهاب (  انظر13)
 0(  يف "ب" ) و ( 14)
 0به ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )15)
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، مل جيب إبداله إال يف (1)تبدل يف كل سنة كجبة القطن، أو يف كل سنتني، كجبة الديباج
وما يبقى سنة و أكثر كاملشط،  :قال يف املهذب .(3)تلك املدة، ويعترب فيه عرف مثلها (2)مثل

 .(5)جيب جتديدها يف كل فصل (4)والفرش، وجبة اخلز واإلبريسم، ال
  . (6)ا أوجبنا تسليم الكسوة يف أول الفصل؛ ألنه أول وقت احلاجةوإمن 

أي قبل انقضاء  قبل انقضاء الفصل( (8)ماتت (7))فإن أعطاها الكسوة، مث :قال
كما لو أسلفها نفقة أايم، فماتت قبل   ترجع( :)مل ترجع. وقيلأشهر  (9)ستة

يه، فلم يرجع، كما لو دفع إليها ألنه دفعها بعد وجوهبا عل )واألول أصح( (11)./(10)انقضائها
 . (14)، واخلراسانيون بنوا ذلك على أنه إمتاع أو متليك)13((12)نفقة يوم فماتت يف أثنائه

ألنه عوض مستحق  )وإن تصرفت فيما أخذت من الكسوة ببيع، أو غريه جاز( :قال
، (18)أو متليكعلى أهنا إمتاع  (17)أيضا مفرع (16)وهذا/ ل جيوز( :)وقيل ،(15)هلا فأشبه املهر

 ــــــــــــــ
 .3/132الديباج: نوع من ثياب احلرير غليظ. انظر: النظم املستعذب  ( 1)
 0(  ) مثل ( ليست يف "ب" و"ج" 2)
  .11/434احلاوي الكبري  ( 3)

 0(  يف "ب" و"ج" )مل ( 4)
  . إال أن فيه كالبسط بدال من كاملشط.3/153املهذب ( 5)

 . 2/377: فيض اإلله املالك(  انظر6)

 0(  ) مث ( ليست يف "ج" 7)
 0(  يف "ج" ) فماتت ( 8)
 0(  يف "ب" و"ج" ) الستة ( 9)
  .7/465، أسىن املطالب 10/23، فتح العزيز 11/435: احلاوي الكبري (  انظر10)

  0/ أ من " أ "144(  هناية ل11)
 0(  يف "ج" ) انقضائه ( 12)
  .3/570، مغين احملتاج 11/216: البيان (  انظر13)

 . 6/335، التهذيب 4/7: الوسيط (  انظر14)

 . 3/569، مغين احملتاج 7/466، أسىن املطالب 3/153: املهذب (  انظر15)
 0ب" من"ب" /"49(  هناية ل 16)
 0( (  يف "ب" ) يبتىن ( ويف "ج" ) فرع 17)
  .9/56، روضة الطالبني 4/7الوسيط  :(  انظر18)
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 :(3)، ومن األصحاب من قال(2)متليك كالنفقة ال إمتاع كالسكىن (1)واختار ابن الصباغ أهنا
لو أرادت أن تبدل  (6)دوهنا يف اجلمال مل جيز، وكذلك (5)أرادت أن تبدل الكسوة مبا هو (4)إذا

 . (8)إضرار ابلزوج (7)الطعام مبا يستضر أبكله مل جيز؛ ألنه/
 .(9)وظاهر اللفظ يشعر أبن االعتبار يف املسكن ]حباهلا ا سكىن مثلها()وجيب هل :قال

، والتوسط، كما يف واإلعسارحباله يف اليسار،  (10)ونقل العراقيون أن االعتبار يف املسكن[
أن ما  :الضابط (12)وذكر الغزايل أن االعتبار يف املسكن حباهلا، خبالف النفقة وذكر .(11)النفقة

 . (13)اع فالنظر فيه إىل جانبها، وما املقصود منه التمليك فالنظر فيه إىل جانبهاملقصود منه اإلمت
عليه  (15)ألنه ملا وجبت م وجب هلا خادم واحد(دَ كانت املرأة ممن ختُ   (14))فإن :قال

االبن، وجب عليه  (17)عليه نفقة (16)نفقة الزوجة، وجب عليه إخدامها، كاألب ملا وجبت
، وال (3)(2)، وإمنا يكتفى خبادم واحد؛ حلصول املقصود)1((18)هأجرة من خيدمه وهو من حيضن

 ــــــــــــــ
 0(  يف "ب" و"ج" ) أنه ( 1)
 . 11/218يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين  ( 2)
 0(  يف "ج" ) وقال بعض األصحاب ( بدل من ) ومن األصحاب من قال ( 3)
 0(  يف "ب" و"ج" ) إن ( 4)
 0(  ) هو ( ليست يف "ب" و"ج" 5)
 0( (  يف "ب" ) وكذا 6)
 0/ "ب" من "ج" 237(  هناية ل7)
  .10/26، فتح العزيز 403-7/402، حلية العلماء 11/432: احلاوي الكبري (  انظر8)

  .2/377، فيض اإلله املالك7/461، أسىن املطالب 3/405: إخالص الناوي (  انظر9)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 10)
 . 3/152: املهذب (  انظر11)

 0" ) وذكر ان ( ويف "ج" ) وذكر ابن ( (  يف "ب12)
  .4/6الوسيط ( 13)

 0(  يف "ب" و"ج" ) وإن ( 14)
 0(  يف "ب" و"ج" ) وجب ( 15)
 0(  يف "ب" و"ج" ) وجب ( 16)
 0(  ) نفقة ( ليست يف "ج" 17)
 0(  يف "ب" ) خيدمه وحيضنه ( بدل من ) خيدمه وهو من حيضنه ( 18)
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 .(7)مملوكها، وجهان(6)و (5)، ويف الشيخ اهلرم(4)تكون إال امرأة، أو ذا رحم حمرم
  .(8)وهل جيوز أن يكون يهوداي أو نصرانيا ن فيه وجهان

  .م، أي ممن هلا من املرتبة واملنصب أن ختدمدَ واملراد بقوله ممن خت  
عجزت عن خدمة  (11)مرضت، أو (10)إال أهنا (9)ا لو كانت ممن ختدم نفسها/فأم

 :نفسها، واحتاجت إىل خادم
  .(12)ال جيب عليه :قال الغزايل

ومثن  ؛ ألنه يشبه أجرة الطبيب(15)، واألول أظهر(14)(13)جيب عليه :وقال بعض العراقيني
  (17)./(16)األدوية

 .(19)(18)ألهنا حتتشمه يلزمها الرضا به( )فإن قال الزوج أان أخدمها بنفسي مل :قال

 = ــــــــــــــ
  .6/331ب ، التهذي11/211: البيان (  انظر1)

 0(  يف "ج" ) ألن املقصود حيصل به ( بدل من ) حلصول املقصود ( 2)
 . 2/359، حاشية البيجوري على الغزي 7/454، أسىن املطالب 10/9: فتح العزيز (  انظر3)
  .8/548، الغرر البهية 11/419: احلاوي الكبري (  انظر4)

(5.)  (  يف " أ " و "ج" )اهلمِّ
 0 (  يف "ج" ) أو (6)
 .9/44 روضة الطالبني :(  انظر7)
 . 10/10 فتح العزيز :(  انظر8)
 ب من " أ ". / 144(  هناية ل9)
 0(  يف "ج" ) إذا ( 10)
 0(  يف "ج" ) و ( 11)
  .4/4الوسيط  ( 12)

 0(  ) عليه ( ليست يف "ج" 13)
  .6/331، التهذيب 11/418: احلاوي الكبري (  انظر14)
 . 9/47، روضة الطالبني 10/13ح العزيز وهو كما قال. انظر: فت( 15)

  .3/569، مغين احملتاج 11/331: احلاوي الكبري (  انظر16)

 0/ " أ " من "ب" 50(  هناية ل17)
 .246من احلشمة: وهي االستحياء. انظر: معجم مقاييس اللغة: حتتشمه:  ( 18)
  .7/455، أسىن املطالب 3/403، إخالص الناوي 10/12: فتح العزيز (  انظر19)
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 . )4((3)؛ حلصول املقصود(2)به (1)يلزمها الرضا :وقيل
يلزمها الرضا به يف األمور اليت ال يستحىي منها، كالطبخ دون األمور  :وقال اخلراسانيون

 .(5)اليت يستحىي منها، كحمل املاء إىل املستحم
ألن املقصود  )نفسي وآخذ أجرة اخلادم، مل يلزمه الرضا به وإن قالت أان أخدم( :قال

  .(6)ترفيهها وذلك ال حيصل خبدمة نفسها
 . (7)وفيه نظر :قال بعض األصحاب

 ،أن اخليار هلا :، أحدمها(8)وإن اختارت امرأة ختدمها واختار الزوج غريها، ففيه وجهان
 . (9)أن اخليار للزوج :والثاين

، (11)دمهاخيكان هلا واتفقا على أن (10)أي إذا )اخلادم وفطرته وجيب عليه نفقة( :قال
ألن العادة أن نفقة اخلادم تكون  )فإن كان موسرا لزمه للخادم مد وثلت من قوت البلد(

 (13)، أما يف)وإن كان معسرا، أو متوسطا، لزمه للخادم مد(، (12)أقل فجعلت ثلثي نفقتها

 ــــــــــــــ
 0(  ) الرضا ( ليست يف "ج" 1)
 0(  ) به ( ليست يف "ب" و"ج" 2)
 0(  يف "ج" زايدة ) به ( 3)
 . 11/212، البيان 11/419، احلاوي الكبري 3/152: املهذب (  انظر4)

فتح العزيز  :. واألصح هو األول. انظر3/569، مغين احملتاج 9/45، روضة الطالبني 6/332: التهذيب (  انظر5)
 .9/45، روضة الطالبني 10/12

 .11/215، البيان 6/332، التهذيب 4/5: الوسيط (  انظر6)

مل أقف على خالف يف هذه املسألة عند أكثر األصحاب، إال أن الغزايل أشار إىل وجود خالف فيها مع ترجيحه  ( 7)
، 11/420انظر: احلاوي الكبري قول صاحب التنبيه، وأكثر األصحاب مل يذكروا غريه، وجزم به الرافعي والنووي. 

 .9/45، روضة الطالبني 10/11فتح العزيز  ،6/332، التهذيب 4/4الوسيط 

 0(  يف "ب" ) قوالن ( 8)
  .9/46، روضة الطالبني 10/12أصحهما: الثاين. انظر: فتح العزيز  (9)
 0(  يف "ب" ) إن ( 10)
  .3/567، مغين احملتاج 3/402: إخالص الناوي (  انظر11)

  .7/197، هناية احملتاج 8/549، الغرر البهية 4/4الوسيط  :انظر  (12)

 0(  ) يف ( ليست يف "ج" 13)
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 . (4)ذلك (3)دون (2)ملعسر؛ فألن الكفاية ال تقع مبا، وأما يف ا(1)املتوسط؛ فللعلة املذكورة
، فعلى (5)للعرف )وجيب عليه أدمه من دون جنس أدم املرأة على املنصوص( :قال

  .(8)من الزيت الرديء (7)]من الزيت اجليد، وأدم اخلادم[ (6)هذا يكون أدم املرأة
 . (9)وال جيب له اللحم

ال  :وقيل ،(11)يلزمه من جنس طعامها (10)كما  )وقيل يلزمه من جنس أدمها( :قال
ول جيب للخادم الدهن، والسدر )، (12)يلزمه للخادم أدم، بل يعتمد على ما يفضل من املرأة

 . (16)فيه، فلم جيب عليه خبالف املرأة (15)حظ له (14)ألنه نوع زينة ال (13)/(واملشط
 . (4)شعرها، وجب، وهو متجه (3)عند تلب د (2)إليه/ (1)إن احتاجت :(17)وقال الصيدالين

 ــــــــــــــ
  املصادر السابقة. (  انظر1)

 0(  ) مبا ( ليست يف "ج" 2)
 0(  يف "ج" ) بدون ( 3)
  .7/454، أسىن املطالب 1481-4/1480، عجالة احملتاج 153-3/152: املهذب (  انظر4)

 . 2/378، فيض اإلله املالك3/568، مغين احملتاج 11/213البيان : (  انظر5)

 0(  يف "ب" ) األمة ( 6)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 7)
  .2/382، اإلقناع للشربيين 7/198، هناية احملتاج 11/214: البيان (  انظر8)
ان: أصحهما خالف ما قال. انظر: فتح العزيز ما ذكره الشارح ليس قوال واحدا يف املذهب، وإمنا يف املسألة وجه ( 9)

 . 9/45، روضة الطالبني 10/11
 0(  يف "ب" ) وال ( 10)
  .10/11، فتح العزيز 3/153: املهذب (  انظر11)

، روضة 10/11. واملنصوص هو األصح. انظر: فتح العزيز 9/44، روضة الطالبني 2/114: الوجيز (  انظر12)
 . 9/44الطالبني 

  0/ أ من " أ "145 ل (  هناية13)
 0"ج" ) فال (  (  يف14)
 0"ج" ) للخادم ( (  يف15)
 .2/378، فيض اإلله املالك3/503، حتفة احملتاج 2/203فتح الوهاب  :(  انظر16)
من  ،والصيدالين نسبة إىل بيع العطر، أخذ عن القفال ،أبو بكر ،حممد بن داود بن حممد الداودي الصيدالين (  هو17)

 ،2/38طبقات األسنوي  :( هـ تقريبا. انظر440) :تويف سنة ،شرح فروع ابن احلداد ( ،ح خمتصر املزين)شر  :مصنفاته
= 
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 )سراويل (5)وجيب خلادم امرأة املوسر قميص، ومقنعة، وخف، ول جيب له( :قال
 . (6)ألنه يراد لكمال السرت والزينة

 (10)إىل اخلروج يف/ (9)حتتاج (8)اخلادمة (7)أن اخلف إمنا جيب إذا كانت واعلم
 .(11)احلوائج
الربد،  (15)لتلتف هبا يف (14)أي )قطيفة (13)هلا كساء غليظ، أو( (12)أي عليه )وجيب(

 . (17)للعرف )وخلادم امرأة املعسر عباءة أو فروة(تنام عليها،  (16)أي )ووسادة(
جنسا من كسوة  شنأنه تكون أخ (18)والغرض أن الكسوة، جتب للخادم إال :قال الغزايل

 .(19)املخدومة، وخيتلف ذلك ابختالف البقاع

 = ــــــــــــــ
 .1/190طبقات ابن شهبة 

 0"ب" ) احتاج (  (  يف1)
 0/ "ب" من"ب" 50ل (  هناية2)
 .13/160لسان العرب  :أي تداخل ولزق. انظر :من لبَّد :تلبد( 3)
  .2/203، فتح الوهاب 153ج الطالبني: ، منها 6/334: التهذيب (  انظر4)

 0(  يف " أ " ) هلا ( 5)
  .3/568، مغين احملتاج 4/117، حاشية عمرية 8/550: الغرر البهية (  انظر6)

 0"ج" ) كان (  (  يف7)
 0"ج" ) اخلادم (  (  يف8)
 0"ج" ) حيتاج (  (  يف9)
 0/" أ " من "ج" 238(  هناية ل10)
  .7/198، هناية احملتاج 11/214: البيان (  انظر11)

 0(  ) أي عليه ( ليست يف "ب" و"ج" 12)
 0(  يف "ب" ) و ( 13)
 0أي ( ليست يف "ب" و "ج"  (  )14)
 0"ب" و "ج" ) من (  (  يف15)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و"ج" 16)
  .20/158، تكملة اجملموع للمطيعي 11/432: احلاوي الكبري (  انظر17)

 0"ب" (  ) إال ( ليست يف 18)
 . 2/115، الوجيز 4/6: الوسيط (  انظر19)
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 فصل
؛ ألن النفقة )وجتب النفقة إذا سلمت نفسها إىل الزوج أو عرضت نفسها عليه(قال 

أن تقول  :عرضها وتسليمها نفسها(2)، و(1)يف مقابلة التمكني املستحق ابلعقد وقد حتقق
، فإن اخرتت أن تصري إيل، و خذين، وتستمتع يب، فذلك إليك وإن (3)سلمت نفسي إليك

 . (4)أي مكان شئت، أو ما يؤدي هذا املعىن اخرتت جئت إليك يف
ففيه قولن، (، (6)أي ال يوطأ مثلها وسلمت إليه )كانت صورية  (5)إنو ( :قال 
جيب ألهنا  :والثاين ،(7)ألنه مل يوجد التمكني التام من االستمتاع )أنه ل جيب هلا :أصحهما

القولني على أن النفقة جتب  ، وبىن اخلراسانيون(9)فأشبهت املريضة (8)سلمت من غري امتناع
 .(11)(10)أو التمكني ابلعقد

الصغرية هو الويل، فلو كانت مراهقة فامتنع الويل من  (13)تسليم (12)واملخاطب يف
 . (14)تسليمها، فسلمت نفسها فتسلمها، وجبت نفقتها

 . (15)وينبغي أن ال جتب حىت يتسلمها الزوج :قال ابن الصباغ
 ــــــــــــــ
 . 4/1482، عجالة احملتاج 11/190، البيان 6/4341: التهذيب (  انظر1)

 0(  ) و ( ليست يف "ج" 2)
 0(  ) إليك ( ليست يف "ب" 3)
 . 2/378، اإلقناع للشربيين 4/121، كنز الراغبني 10/27: فتح العزيز (  انظر4)
 0( إن ف " )أ  (  يف "5)
  .2/222، فتح اجلواد 2/204: فتح الوهاب (  انظر6)

 . 2/379، فيض اإلله املالك7/469، أسىن املطالب 11/192: البيان (  انظر7)

 0(  يف "ب" و"ج" ) منع ( 8)
 . 7/471، أسىن املطالب 10/33، فتح العزيز 11/439: احلاوي الكبري (  انظر9)
 0(  يف "ب" و"ج" ) ابلتمكني ( 10)
  .4/8: الوسيط انظر  (11)
 0(  ) يف ( ليست يف "ب" 12)
 0(  يف "ب" ) بتسليم ( 13)
  .3/571، مغين احملتاج 7/471، أسىن املطالب 10/33: فتح العزيز (  انظر14)

 . 11/192يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين  (15)
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 )جتب (2)أهنا/ :أصحهما (1)هي كبرية، ففيه قولن،/وإن كان الزوج صوريا و ( :قال
 ،(4)ومل يوجد ال جتب؛ ألن التمكني يتوقف على متمكن :والثاين ،(3)ألن العذر من جهته

 . (5)إن كانت جاهلة بصغره استحقت، وإال فال :وقيل
ألنه وجد  )، أو كان الزوج عنينا، وجبت النفقة(6)وإن كانت مريضة، أو رتقاء( :قال

يدوم فيكثر (7)مكني التام، والعذر بسبب ال تنسب فيه إىل التفريط وهو عارض يتكرر والت
  . (9)(8)الضرر إبسقاط النفقة فيه خبالف الصغرية

 (11)سيدكانت أمة، فسلمها ال  (10)ول جتب النفقة إل ابلتمكني التام، فإن( :قال 
سلمها ليال ومل يسلمها هنارا،  (13)فإن(، (12)لوجود التمكني التام )ليال وهنارا، وجبت نفقتها

يلزمه مجيع  :وقيل، (16)(15)اعتبارا مبا سلمه )وقيل يلزمه نصف النفقة ،يلزمه نفقتها (14)مل
 . (18)التمكني املستحق ابلعقد (17)النفقة؛ لوجود كمال

 ــــــــــــــ
 0/ " أ " من "ب" 51(  هناية ل1)
 / ب من " أ ". 145(  هناية ل2)
 . 4/1483، عجالة احملتاج 4/9: الوسيط (  انظر3)
  .10/33، فتح العزيز 6/342، التهذيب 3/148: املهذب (  انظر4)

 .9/61، روضة الطالبني 2/116، الوجيز 11/439: احلاوي الكبري (  انظر5)

 .282 :التنبيهحترير ألفاظ  :. انظرالرتقاء: من الرتق، وهو التحام الفرج حبيث ال ميكن دخول الذكر ( 6)
 0"ب" و "ج" ) أو (  (  يف7)
 0(  يف "ج" ) الصغر ( 8)
  .3/572، مغين احملتاج 7/469، أسىن املطالب 3/148: املهذب (  انظر9)
 0(  ) فإن ( مكررة يف "ج" 10)
 0(  ملوىل" ) اأ  (  يف "11)
  .11/202، البيان 11/450: احلاوي الكبري (  انظر12)
 0ن ( (  يف "ب" و"ج" ) وإ13)
 0(  يف "ج" ) ال ( 14)
 0(  يف "ج" ) سلمت ( 15)
  .11/202، البيان 11/450احلاوي الكبري  ،3/150: املهذب (  انظر16)
 0(  ) كمال ( ليست يف "ج" 17)
 املصادر السابقة.  (  انظر18)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

191 

دون ما  (1)يلزمه عشاؤها، وكذا يلزمه من الكسوة ما حتتاج إليه ابلليل :قال يف احلاوي
؛ ألنه مل يوجد التمكني التام فال تستحق شيئا كاحلرة إذا (4)، واألول أصح(3)(2)هارتلبسه ابلن

 . (5)سلمت نفسها ابلليل دون النهار
أبن مضت إىل احلاكم  (6)أي )وإن كان الزوج غائبا وعرضت نفسها عليه( :قال

ذا علم ، فإ(7)وبذلت التسليم وكتب احلاكم إىل حاكم البلد الذي فيه الزوج ليعلمه بذلك
ألنه كان ميكنه  )من حينئذ (8)ومضى زمان لو أراد املسري لكان قد وصل، وجبت النفقة(

إذا تعذر عليه املسري؛  (11)، اللهم إال(10)التفريط من جهته (9)أن يتسلم يف هذا الزمان، وإمنا/
، مث عادت (14)وقيل إن نشزت ،)13((12)خلوف الطريق فحينئذ ال جتب النفقة، حىت ميكنه السري
 . (15)إىل مسكن الزوج عادت النفقة وإن مل ترفع إىل احلاكم

أي ابلتمكني فيه؛ ألن التسليم جيب عند  )إل يوما بيوم (16)ول جتب النفقة( :قال

 ــــــــــــــ
 0"ب" و"ج" ) يف الليل (  (  يف1)
 0(  يف "ب" و"ج" ) يف النهار ( 2)
  .11/446ري : احلاوي الكب(  انظر3)
 . 7/219، روضة الطالبني 8/195وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 4)

 . 11/202مع املصدرين السابقني، البيان  (  انظر5)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" 6)
 . 7/467، أسىن املطالب 4/121: كنز الراغبني (  انظر7)

 0(  يف "ج" زايدة ) عليه ( 8)
 0 / "ب" من "ب"51(  هناية ل9)
  .20/135، تكملة اجملموع للمطيعي2/205، فتح الوهاب 4/1482: عجالة احملتاج (  انظر10)

 0(  ) إال ( ليست يف "ج" 11)
 0(  يف "ب" و"ج" ) املسري ( 12)
 . 7/313، حاشية اجلمل 10/29، فتح العزيز 6/344: التهذيب (  انظر13)

، فتح 287هو اخلروج عن الطاعة. انظر: حترير ألفاظ التنبيه:  يف الشرع:و  ( النشوز: يف اللغة: من نشز، أذا ارتفع.14)
 .2/107الوهاب 

  .8/541، حاشية عبد الرمحن الشربيين 7/468 : أسىن املطالب(  انظر15)
 0النفقة ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )16)
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 مقابلة االستمتاع (2)]ألهنا يف/ )وقال يف القدمي جتب ابلعقد(، (1)وجوده ويعدم عند عدمه
إل (: (6)وهو معىن قول الشيخ / (5)كن له شرط، وهو عدم النشوزل )4((3)وهو جيب ابلعقد[

  .)أنه ل جيب التسليم إل ابلتمكني يوما بيوم
أي على القول القدمي؛ ألنه ضمان دين  )فلو ضمن عنه نفقة مدة معلومة جاز(قال 

ال يصح ، فأما على اجلديد، ف(8)(7)واجب إال أنه ال يضمن عنه إال نفقة املعسر ألنه املتيقن
 (11). قال(10)؛ ألنه ضمان مامل جيب، فقد ظهر أثر اخلالف يف هذه املسألة(9)الضمان

ويظهر أيضا فيما لو اختلفا يف التمكني، فادعت املرأة التمكني من وقت كذا،  :اخلراسانيون
وإن قلنا واستحقاق النفقة، وأنكر الزوج ذلك، فإان إن قلنا جتب ابلتمكني، فالقول قوله، 

فيما لو مل يطلب (13)عدم النشوز، ]فالقول قوهلا، وعليه إثبات النشوز، و[ (12)ابلعقد بشرط
هلا  (15)كانت ساكتة غري انشزة، فإان إن قلنا جتب ابلتمكني، مل يكن  (14)الزوج الزفاف، فإن

 ــــــــــــــ
  .10/23، فتح العزيز 11/216: البيان (  انظر1)
  0/ أ من " أ "146(  هناية ل2)
 0ني املعقوفني سقط من "ج" (  ما ب3)
 . 4/1482، عجالة احملتاج 11/438: احلاوي الكبري (  انظر4)

 . 9/57، روضة الطالبني 2/116: الوجيز (  انظر5)
 0/ "ب" من "ج" 238(  هناية ل6)
 0(  ) ألنه املتيقن ( ليست يف "ج" 7)
  .10/27، فتح العزيز 6/341: التهذيب (  انظر8)
يف الشرع: عقد حيصل به التزام حق اثبت يف ذمة و  لغة: من ضمن يضمن ضماان، وهو مبعىن االلتزام.( الضمان: يف ال9)

 .163، حتفة الطالب: 217الغري أو إحضار من هو عليه أو عني مضمونة. انظر: املصباح املنري: 
 . 10/27، فتح العزيز 11/216: البيان (  انظر10)

 0(  يف "ب" ) وقال ( 11)
 0و يشرتط (  (  يف "ج" )12)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 13)
 0(  يف "ب" ) و ( 14)
 0(  يف "ب" و"ج" ) جتب ( 15)
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 . (3)ابلعقد فلها النفقة (2)وإن قلنا (1)نفقة
ودخل  تزوج عائشة وهي ابنة سبع ن النيب ال جتب النفقة هنا؛ أل :وقال العراقيون

 . (8)دخل هبا (7)/(6)، ومل ينقل أنه أنفق عليها إال من حني(5)وهي ابنة تسع (4)هبا
، أو صامت تطوعا، أو عن (9)وإن نشزت، أو سافرت بوري إذنه، أو أحرمت( :قال 

يتعلق بزمان بعينه نذرته بعد النكاح بوري إذنه، سقطت  نذر (10)نذر يف الذمة، أو
لو  (12)ألهنا خرجت عن طاعته، وفوتت حقه بشيء هي مفرطة فيه، وهكذا (11))نفقتها

 . (14)إن صامت تطوعا ومل تفارق املنزل مل تسقط نفقتها :وقيل ،(13)تدينت بغري إذنه وحبست
يف القسم  (15)ذ كرِا )نففيه قول(، أي لغرض نفسها، )وإن سافرت إبذنه( :قال
، (2)، أو جموسية مدخوال هبا(1)أي لكوهنا وثنية )وإن أسلم الزوج وهي يف العدة(، (16)والنشوز

 ــــــــــــــ
 0(  يف "ج" ) النفقة ( 1)
 0(  يف "ب" زايدة ) جتب ( 2)
 . 9/57، روضة الطالبني 8: الوسيط /(  انظر3)

 0(  يف "ب" ) عليها ( 4)
إنكاح الرجل و ْلَده   يف ابب النكاح، ( يف كتاب5/1973البخاري )أخرجاه من حديث عائشة رضي هللا عنها،  ( 5)

 (يف كتاب النكاح، يف ابب2/1039ومسلم ) (،إال أن فيه:) تزوجها وهي بنت ست (،4840الصغار،احلديث رقم )
 0(1422احلديث رقم ) تزويج األب البكر الصغرية،

 0(  يف "ج" ) حيث ( 6)
 0/" أ " من "ب" 52(  هنايةل7)
  .4/120، حاشية عمرية 11/437، احلاوي الكبري 3/148: املهذب انظر  (8)
 0( ليست يف "ج" (  ) أو أحرمت 9)
 0) عن ( " أ " زايدة  (  يف10)
  .7/469، أسىن املطالب 10/30، فتح العزيز 6/346: التهذيب (  انظر11)

 0(  يف "ب" ) وكذا ( 12)
  .4/121، حاشية القليويب 443ر: ، كفاية األخيا9/60: روضة الطالبني (  انظر13)

، روضة 10/36. واألصح ما ذكره املاتن. انظر: فتح العزيز 4/124، كنز الراغبني 10/36: فتح العزيز (  انظر14)
 . 9/63الطالبني 

 0(  يف "ج" ) ذكرانمها ( 15)
  ، بتحقيق الزميل حممد مزايين.859: غنية الفقيه: (  انظر16)
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، خبالف ما لو (5)(4)االستمتاع مبعصية، فأشبهت الناشز (3)؛ ألهنا منعت/)مل جتب هلا النفقة(
النفقة يف مدة العدة على الصحيح من  أسلمت بعد الدخول وختلف الزوج، فإهنا تستحق

 . (6)الطريقني
 :ففيه قولن، أصحهما(، (7)أي بعد إسالمه، وقبل انقضاء العدة )وإن أسلمت( :قال
 -وهو القدمي- :والثاين ،(8)ألن إقامتها على الكفر كنشوزها )تستحق النفقة ملا مضى أهنا ل

، (9)ث النكاح، فصار كما لو أسلمت معهأهنا تستحق النفقة ملا مضى؛ ألن إبسالمها زال شع
 . (11)ملا تقدم بيانه )ارتدت سقطت نفقتها (10)إنو (

وقيل (ملا مضى،  )أسلمت قبل انقضاء العدة، فقد قيل ل تستحق (12)فإن( :قال
 (14)كاملسألة قبلها، والفرق أن الكافرة مل حتدث شيئا، وإمنا الزوج هو الذي  )(13)على قولني

ارتدت الزوجة، مث  (16)، وإذا/(15)ظ عليهالِّ مه، واملرتدة أحدثت املانع، فغ  شعَّث النكاح إبسال

 = ــــــــــــــ
ابلتوحيد، وتنسب إىل عباد الوثن من أحجار  -سبحانه وتعاىل -تلف العقائد اليت ال تفرد هللاالوثنية: تطلق على خم ( 1)

 .2/1165وأصنام. انظر: املوسوعة امليسرة 
  .6/347، التهذيب 3/150: املهذب (  انظر2)

 /ب من " أ ". 146(  هناية ل 3)
 0(  ة(  يف "ب"و "ج" ) الناشز 4)
  .11/199، البيان 6/347، التهذيب 11/448: احلاوي الكبري (  انظر5)
 املصادر السابقة. (  انظر6)

  .3/150: املهذب (  انظر7)
  .11/199، البيان 6/347: التهذيب (  انظر8)

  .11/448، احلاوي الكبري 3/150: املهذب (  انظر9)

 0إن ( ف" ) أ  (  يف "10)
  .ألن إقامتها على الكفر كنشوزهاوهو قوله:   (11)

 0 "ب" )و إن ( (  يف12)
 0(  يف "ب" ) القولني ( 13)
 0(  ) هو الذي ( ليست يف "ج" 14)
 . 11/200، البيان 6/348: التهذيب (  انظر15)

 0/"ب" من "ب" 52(  هناية ل16)
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، خبالف ما (1)عادت إىل اإلسالم والزوج غائب، وجبت نفقتها من حني عادت إىل اإلسالم
 (2)لو نشزت مث تركت النشوز والزوج غائب، فإنه ال جيب هلا النفقة، حىت ميضي زمان لو سافر

 .(3)ع هبافيه لقدر على االستمتا 

 ــــــــــــــ
  .3/397، إخالص الناوي 10/32، فتح العزيز 4/9: الوسيط (  انظر1)
 0(  يف "ب" و"ج" ) سافرت ( 2)
  .9/60، روضة الطالبني 3/150: املهذب (  انظر3)
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 فصل
ألن الزوجية ابقية  )السكىن (2)هلا النفقة و (1)وإن طلقها طلقة رجعية، وجبت(قال: 

أي حائال   )هلا السكىن (4)وإن طلقها طالقا ابئنا، وجب(، (3)والتمكني من جهتها مستمر
    كانت أو حامال؛ لقوله تعاىل:

       (5)(6)، ) وأما
   لقوله تعاىل: )وإن كانت حامال وجبت ،مل جتب النفقة، فإن كانت حائال

    
   
  (7)/وملن جيب ؟ فيه (، (9)احلمل (8)، خصص الوجوب حبال

له لتقدرت  وجبت؛ ألهنا لو (11)احلمل، وهو الصحيح (10)أي بسبب )هلا :قولن، أحدمها
فعلى (، (14)/(13)بدليل دوران الوجوب معه )للحمل :والثاين( ،(12)بكفايته وذلك دون املد

 . )جتب عليه نفقة الولد (16)على من (15)إل هذا ل جيب
 ــــــــــــــ
 0(  يف "ب" و"ج" ) وجب ( 1)
 0(  ) النفقة و ( ليست يف "ب" 2)
 . 3/576، مغين احملتاج 7/474، أسىن املطالب 4/10: الوسيط (  انظر3)

 0(  ت) وجبو "ب" " أ  " (  يف4)
 ( من سورة الطالق.6من اآلية )  (5)
 . 2/380ملالك، فيض اإلله ا7/211: هناية احملتاج (  انظر6)
 ( من سورة الطالق.6من اآلية ) ( 7)
 0/ " أ " من "ج" 239(  هناية ل8)
  .1/262: أحكام القرآن للشافعي (  انظر9)

 0(  يف "ب" ) من سبب (10)
  .9/66، روضة الطالبني 10/41وهو كما قال. انظر: فتح العزيز   (11)

 . 2/381يض اإلله املالك، ف7/477، أسىن املطالب 10/41: فتح العزيز (  انظر12)

 .7/211، هناية احملتاج 4/1484عجالة احملتاج  :(  انظر13)

  0/ أ من " أ "147ل  (  هناية14)
 0 ليست يف " أ " و "ج" إال ( (  )15)
 0) ال ( " أ " و "ج" زايدة  (  يف16)
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، حىت تضع (3)شيء منها( (2)أي هلا )يوما بيوم أو ل جيب (1)وهل يدفع إليها( :قال
، فعلى هذا لو ابن أنه (5)؛ ألن الظاهر أنه محل(4)أحدمها: يدفع وهو الصحيح )فيه قولن ؟

، فعلى هذا لو دفع مث ابن أنه ال (8)ال؛ الحتمال أنه ريح :والثاين، (7)دفع (6)ال محل رجع فيما
محل، فإن كان قد دفع أبمر احلاكم أو بغري أمره ولكن شرط أن ذلك عن نفقتها إن كانت 

 . (9) رجع، وإال مل يرجعحامال
معتدة  (11)ألهنا/ )هلا السكىن دون النفقة (10)وإن لعنها ونفى محلها وجب( :قال

 (14)، فلو كانت حامال، مل جتب هلا(13)ال سكىن هلا؛ ألهنا ال حتصن ماءه :وقيل ،(12)ابئن
 . (16)ةقوال واحدا؛ ألن احلمل منفي عنه، فلم جيب عليه له وال بسببه نفق (15)النفقة أيضا
ألن السكىن جتب يف نكاح  )وإن وطئ امرأة بشبهة، مل جتب هلا السكىن( :قال

  .(18)(17)صحيح؛ وذلك منتف ههنا
 ــــــــــــــ
 0) النفقة ( " أ " و "ب" زايدة  (  يف1)
 0(  ) أي هلا ( ليست يف "ب" و"ج" 2)
 0) منها ( ليست يف "ج"  ( 3)
 . 9/68، روضة الطالبني 10/45وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 4)

  .3/578، مغين احملتاج 3/156: املهذب (  انظر5)

 0(  يف "ب" و"ج" ) مبا ( 6)
 . 9/69، روضة الطالبني 2/118، الوجيز 11/470: احلاوي الكبري (  انظر7)

  .10/46ح العزيز ، فت11/233: البيان (  انظر8)

  .7/478، حاشية الرملي الكبري 10/45، فتح العزيز 3/157: املهذب (  انظر9)
 0(  ت" ) وجبأ  (  يف "10)
 0/" أ " من "ب" 53ل (  هناية11)
 . 9/67، روضة الطالبني 11/237: البيان (  انظر12)
  .9/67، روضة الطالبني 10/42زيز فتح الع . واألصح األول:7/412، حلية العلماء 3/157: املهذب (  انظر13)
 0(  ) هلا ( ليست يف "ج" 14)
 0(  ) أيضاً ( ليست يف "ب" 15)
  .7/478، أسىن املطالب 10/42، فتح العزيز 11/468: احلاوي الكبري (  انظر16)
 0(  يف "ب" و"ج" ) هنا ( 17)
  .20/181، تكملة اجملموع للمطيعي 3/157: املهذب (  انظر18)
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أن هذا الكالم ليس على ظاهره، بل ينظر فيها، إن   واعلم )ويف النفقة قولن( :قال
يف احلامل النفقة  (3)، وإن كانت حامال، فقوالن مبنيان على أن)2((1)كانت حائال، فال نفقة

ملن ن فإن قلنا هلا مل جتب هنا؛ ألهنا إمنا جتب هلا عن نكاح له حرمة وذلك منتف هنا  (4)البائن
؛ ألن الولد الحق (7)، وإن قلنا للحمل وجبت(6)يف شرح السنة غري هذا (5)ومل يذكر البغوي

 . (8)به
 (10)ألن النفقة؛ إما )فقة يف العدةمل جتب هلا الن( (9)أي زوجها )وإن توىف عنها( :قال

حق عليه ستَ يف مقابلة التمكني من االستمتاع وقد زال ابملوت، أو بسبب الولد، وامليت ال ي  
الطالق  (14)جتب النفقة إذا مات يف عدة :(13)الشيخ أبو علي (12). قال(11)حق ألجل الولد

 . (15)طالق دفعة واحدة، فصار كسائر الديونوهي حامل؛ ألن نفقة احلمل جتب عند ال

 ــــــــــــــ
 0"ج" زايدة ) هلا ( (  يف "ب" و1)
  .20/181، تكملة اجملموع للمطيعي 11/236: البيان (  انظر2)

 0(  ) أن ( ليست يف "ب" 3)
 0(  يف "ب" ) البائن احلامل ( 4)
(  هو احلسني بن مسعود البغوي، أبو حممد، امللقب مبحيي السنة، كان إماما جليال ورعا زاهدا فقيها، أخذ عن 5)

( هـ. 516ص تالمذته، من مصنفاته: )معامل التنزيل، شرح السنة، التهذيب ( تويف سنة: )القاضي حسني وهو أخ
 .1/101، طبقات اإلسنوي 4/46انظر: طبقات السبكي 

  .9/302شرح السنة  (6)

 0(  يف "ج" ) وجب ( 7)
  .3/577، مغين احملتاج 4/126، كنز الراغبني 6/265: التهذيب (  انظر8)
 0يست يف "ب" و"ج" أي زوجها ( ل (  )9)
 0(  ) إما ( ليست يف "ج" 10)
 . 7/211، حاشية الشرباملسي 4/126، كنز الراغبني 10/43: فتح العزيز (  انظر11)

 0 (  يف "ب" و"ج" ) وقال (12)
(  هو احلسني بن القاسم الطربي، أبو علي، اإلمام البارع صاحب التصانيف، من مصنفاته: ) اجملرد، اإلفصاح (، 13)

( هـ. انظر: طبقات ابن الصالح 350سنة: ) -رمحه هللا-ببغداد على الشيخ أيب علي بن أيب هريرة، تويف تفقه 
 .1/100، طبقات ابن قاضي شهبة 1/466

 0(  يف "ب " ) العدة من ( 14)
 . 10/44يف فتح العزيز  -رمحه هللا-نقله عنه الرافعي   (15)
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جتب وهو  (2) /:، والثاين(1)ال جتب كالنفقة :أحدمها )ويف السكىن قولن( :قال
أابن احلامل، مث مات عنها وهي يف العدة  (6)، نعم، لو(5)(4)؛ حلديث فريعة(3)الصحيح

، فقد نص (9)العدة (8)، ولو طلبت املعتدة السكىن بعد انقضاء(7)استحقت السكىن قوال واحدا
 (12)/(11)أنه جيب :، ونص يف املبتوتة احلامل(10)على أنه يسقط سكىن ما مضى الشافعي 

، وأكثرهم محل اجلوابني على (14)، فمن أصحابنا من خرَّجهما على القولني(13)هلا نفقة ما مضى
 . (16)، وفرقوا بينهما(15)ظاهرمها

 (17)ألن شغل الذمة )قول قوهلاوإن اختلف الزوجان يف قبض النفقة، فال( :قال
ألن  )وإن اختلفا يف تسليمها نفسها، فالقول قوله(، (19)واألصل عدم القبض (18)متيقن

 ــــــــــــــ
  .9/497، فتح العزيز 11/59: البيان (  انظر1)
 / ب من " أ ". 147(  هناية ل2)
  .149، منهاج الطالبني: 8/408وهو كما قال. انظر: روضة الطالبني   (3)

  ...( وقد تقدم خترجيه.وفاة زوجك اعتدي يف البيت الذي أاتك فيه: ) يشري الشارح إىل قوله   (4)

 . 2/380، فيض اإلله املالك7/154، هناية احملتاج 4/84: كنز الراغبني (  انظر5)
 0(  يف "ج" زايدة )كان ( 6)
 . 11/61، البيان 11/258: احلاوي الكبري (  انظر7)

 0(  يف "ب" و"ج" ) مضي ( 8)
 0(  يف "ب" ) مدة ( ويف "ج" ) املدة ( 9)
  .5/342: األم (  انظر10)
 .(جيب)ال  (  يف "ب" و"ج"11)
 0/ "ب" من"ب" 53(  هناية ل12)
 .5/344: األم (  انظر13)

 0يف "ب" ) قولني (  ( 14)
  .8/423، روضة الطالبني 9/520وهو األظهر. انظر: فتح العزيز   (15)
 . 7/415، حلية العلماء 11/270: احلاوي الكبري (  انظر16)

 0(  يف "ب" و"ج" ) ذمته ( 17)
 0(  يف "ب" ) متحقق ( 18)
 . 11/447، احلاوي الكبري 3/156: املهذب (  انظر19)
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 (4)أي )دينا يف ذمته (3)ذل  مدة، صار (2)وإن ترك اإلنفاق عليها(، (1)األصل عدم التسليم
 . (6)يسقط مبضي الزمان، كسائر الديون (5)ومل

فلها اخليار (أي بنفقة املعسر،  )مبوسر فأعسر ابلنفقة وإن تزوجت مبعسر أو( :قال
 . )(7)دينا عليه(أي نفقة املعسر  )إن شاءت أقامت على النكاح وجتعل النفقة

أما مبجرد  بل إمنا جتعل النفقة دينا يف ذمته إذا مكنته، واعلم أن هذا ليس على إطالقه،
 . (8)تركها الفسخ ابإلعسار فال

ليس هلا  (9)أهنا :وحكى اخلراسانيون قوال آخر )النكاحوإن شاءت فسخت ( :قال
إذا قدر على نصف مد مل  :وقيل ،(11)تفسخ لكن يرفع الزوج يده عنها لتكتسب (10)أن

) إذا أعسر الزوج  :قال النيب  (14)أن/ هريرة  ؛ ملا روى أبو(13)، واملذهب األول(12)تفسخ
 .(16)( فرق بينهما (15)بنفقة امرأته

 ــــــــــــــ
 . 2/381، فيض اإلله املالك10/27، فتح العزيز 6/341: التهذيب (  انظر1)

 0(  ) عليها ( ليست يف "ج" 2)
 0ليست يف " أ " و "ج"(  ) ذلك ( 3)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و"ج" 4)
  0(  يف "ب" ) ال ( 5)
 .9/69، روضة الطالبني 11/190: البيان (  انظر6)

 0(  يف "ب" و"ج" ) يف ذمته ( 7)
  .3/578، مغين احملتاج 4/126ية عمرية : حاش(  انظر8)

 0(  يف "ب" ) أنه ( 9)
 0(  ) أن ( ليست يف "ب" 10)
  .7/405، حلية العلماء 4/13: الوسيط (  انظر11)

  .10/52، فتح العزيز 6/357: التهذيب (  انظر12)
  .9/72، روضة الطالبني 10/49وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 13)
 0من "ج"  /"ب"239(  هناية ل14)
 0(  يف "ب" و"ج" ) زوجته ( 15)
)السنن يف (، والبيهقي 194( يف كتاب النكاح، ابب املهر، رقم احلديث )3/297الدارقطين يف )السنن( ) (  أخرجه16)

(: 4/19)( يف كتاب النفقات، ابب الرجل ال جيد نفقة امرأته، قال ابن حجر يف التلخيص احلبري 7/470الكربى( )
 .أعله أبو حامت
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رضي هللا عنهم، وال خمالف هلم من  (5)هريرة (4)، وأيب(3)(2)، وعلي(1)وروي ذلك عن عمر
 . (6)رضي هللا عنهم الصحابة

، فإن قلنا إنه طالق (8)طالق أو فسخ ن فيه وجهان (7)هل هذا الرفع :وقال اخلراسانيون
 (10)يطلق أو ينفق، فإن أىب طلق القاضي عليه/ (9)ىل القاضي حىت يلزمه أبنفال بد من الرفع إ

طلق  (11)طلقة رجعية، وال بد من العدة، وإن مل تكن النفقة حق هلل تعاىل، فلو راجعها
فال بد من الرفع إلثبات اإلعسار؛  (13)اثنيا إىل أن يتم الثالث، وإن قلنا أنه فسخ (12)عليه/

 .(15)، مث تفسخ هي(14)فإنه متعلق ابجتهاده
، وهل يثبت لسيد األمة ن فيه وجهان، (16)وال يثبت حق الفسخ لويل الصغرية واجملنونة

 ــــــــــــــ
(  يف ابب الرجل يغيب عن امرأته فال ينفق عليها، رقم األثر 7/94أثر عمر أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ) ( 1)

( يف كتاب النفقات، ابب الرجل 7/469(، والبيهقي يف )السنن الكربى( )10/89(، وابن حزم يف احمللى )12340)
 ال جيد نفقة امرأته.

ولد قبل البعثة بعشر  ،أبو احلسن ،مناف اهلامشي القرشي ملطلب بن هاشم بن عبدا عبد (  هو علي بن أيب طالب بن2)
 مات  ،له من املناقب الشيء الكثري ،إال غزوة تبوك ،وشهد معه املشاهد ،وترىب يف حجر النيب ،سنني

 .4/87، أسد الغابة 3/13الطبقات الكربى  :( هـ. انظر40): شهيدا سنة
  (.11/361عليه، وحكاه عنه ابن قدامة يف املغين )مل أقف  أثر علي   (3)
 0(  يف "ب" ) وأبو ( 4)
 ( يف كتاب النفقات، ابب الرجل ال جيد نفقة امرأته.7/471)السنن الكربى( )يف أخرج أثر أيب هريرة البيهقي  ( 5)
 . 11/221 البيان، 11/455 احلاوي الكبري :(  انظر6)
 0(  يف "ب" ) الواقع ( 7)
 0"ب" ) قوالن (  (  يف8)
 0أبن ( ليست يف "ج"  (  )9)
  0/ أ من " أ "148ل  (  هناية10)
 0راجعها ( ليست يف "ب"  (  )11)
 0/" أ " من "ب" 54ل (  هناية12)
 0"ج" ) رفع (  (  يف13)
 0(  يف "ب" و"ج" ) اجتهاده ( 14)
  .459-7/458، أسىن املطالب 10/55، فتح العزيز 14-4/13: الوسيط (  انظر15)

  .9/79، روضة الطالبني 11/225 ، البيان6/359: التهذيب (  انظر16)
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 . (2)، وهلا الفسخ بغري رضا سيدها(1)أنه ليس له ذلك :أصحهما
ألن النفقة يتجدَّد وجوهبا يف كل  )وإن اختارت املقام، مث عنَّ هلا أن تفسخ جاز( :قال

 :وقته قولن، أحدمها (5)، ففي(4)وإن اختارت الفسخ(، (3)يضايوم، فتجدد حق الفسخ أ
بعد ثالثة أايم،  (7)تفسخ[ :والثاين( ،(6)كفسخ البيع عند إفالس املشرتي  )]تفسخ يف احلال
، (9)قد ال يقدر اليوم ويقدر غدا، وهذه مدة قريبة، فوجب إمهاله فيها (8)ألنه )وهو األصح

األايم من منزل الزوج؛ ألنه ال يلزم التمكني من غري هذا هلا أن خترج يف هذه  (10)وعلى
وجد يف اليوم الثالث نفقتها وتعذرت عليه نفقة اليوم الرابع، فهل جيب  (12)، فلو(11)نفقة
 . (14)فيه وجهان استئناف مدة اإلمهالن (13)عليه

 )وإن أعسر بنفقة املوسر، أو املتوسط، مل تفسخ، ومل يصر ما زاد دينا يف ذمته( :قال
ألن املعسر ال ي ستحق عليه إال نفقة املعسر، فلم يثبت الفسخ؛ لفوات غري املستحق، وال ]

 .(16) (15)يثبت أيضا يف ذمته[

 ــــــــــــــ
  .154، منهاج الطالبني: 9/79وهو كما قال. روضة الطالبني ( 1)

  .7/488، أسىن املطالب 154، منهاج الطالبني: 6/360: التهذيب (  انظر2)
  .4/1488، عجالة احملتاج 3/155: املهذب (  انظر3)

 0) مل جيز إال ابحلاكم ألنه فسخ خمتلف فيه فلم جيز إال ابحلكم كالفسخ ابلتعيني (  " زايدةب(  يف "4)
 0" ) ويف ( ب(  يف "5)
  .10/57، فتح العزيز 11/459: احلاوي الكبري (  انظر6)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 7)
 0(  يف "ج" ) ألهنا ( 8)
  .7/216ة احملتاج ، هناي6/358، التهذيب 4/14: الوسيط (  انظر9)

 0(  يف "ب" و"ج" ) فعلى ( 10)
  .7/487، أسىن املطالب 10/59، فتح العزيز 11/25: البيان (  انظر11)
 0(  يف "ب" ) ولو ( 12)
 0(  ) عليه ( ليست يف "ج" 13)
  .9/77، روضة الطالبني 10/59العزيز  . انظر: فتحىأصحهما: عدم االستئناف بل يبين على ما مض ( 14)

 0املعقوفني سقط من "ج"  ما بني ( 15)
.11/456احلاوي الكبري  ،3/154املهذب  :(  انظر16)
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، وليس بشيء؛ ألن النفس (4)تفسخ :وقيل ((3)مل تفسخ (2)أعسر بنفقة خادم (1)وإن)
 . (5)تقوم بدون اخلادم

ال  :. وقال يف التتمة(6)إلعسارألنه مستحق عليه مع ا (ويصري ذل  دينا يف ذمته) :قال
 . (8)أصح الوجهني (7)يصري مؤنة اخلادم دينا يف ذمته، وكذا أيضا أجرة املسكن يف

 )الفسخ، وإن أعسر ابألدم مل تفسخ (11)ابلكسوة ثبت هلا (10)أعسر/ (9)وإن( :قال
 .(14)ألن البدن ال يقوم بدون الكسوة ويقوم بدون األدم (13)؛/(12)واألول أصح ،وقيل تفسخ

 (17)، ومل يذكر يف الشامل(16)لتضررها بعدمه )أن تفسخ (15)وإن أعسر ابلسكىن احتمل(
 .(18)غري هذا

 ــــــــــــــ
 0(  يف "ب" ) فإن ( 1)
 0(  يف "ب" و"ج" ) اخلادمة ( 2)
 0(  يف "ب" ) تنفسخ ( 3)
 0(  يف "ب" ) تنفسخ ( 4)
، روضة الطالبني 10/53زيز . والصحيح هو األول. انظر: فتح الع7/482، أسىن املطالب 6/356: التهذيب (  انظر5)

9/75.  

  .11/461، احلاوي الكبري 3/155: املهذب (  انظر6)

 0(  يف "ب" و"ج" ) على ( 7)
  .10/55يف فتح العزيز  -رمحه هللا-نقله عنه الرافعي ( 8)
 0(  يف "ج" ) فإن ( 9)
 0/"ب" من "ب" 54(  هناية ل10)
 0(  ) هلا ( ليست يف "ج" 11)
  .9/75، روضة الطالبني 10/53انظر: فتح العزيز وهو كما قال. ( 12)

 / ب من " أ ". 148(  هناية ل 13)
 . 7/215، هناية احملتاج 2/207: فتح الوهاب (  انظر14)

 0(  يف "ج" ) حيتمل ( 15)
  .7/482، أسىن املطالب 4/1487، عجالة احملتاج 11/212: البيان (  انظر16)
 :. انظرهات، وهو من أصح كتب املذهب، وأثبلعبد السيد بن حممد بن الصباغكتاب يف فروع الشافعية،   :الشامل ( 17)

  .3/133، طبقات السبكي 18/464سري أعالم النبالء 
  .10/53يف فتح العزيز  -هللا رمحه- نقله عنه الرافعي ( 18)
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 .(2)تسكن فيه (1)اً ألهنا ال تعدم موضع )واحتمل أن ل تفسخ(
على  (3)وإن كان الزوج موسرا حاضرا وامتنع من اإلنفاق على زوجته، مل تفسخ النكاح

 . (4)أصح الوجهني
حاضر ينفق عليها منه، ثبت هلا حق الفسخ على  (5)ع خربه وله مالولو غاب وانقط

 . (6)أحد الوجهني
يف  (7)مافيوإن كان الزوج عبدا، وجبت النفقة يف كسبه إن كان مكتسبا، أو ( :قال

، ففيه قولن، (9)مل يكن مكتسبا ول مأذوان له (8)يده إن كان مأذوان له يف التجارة، وإن
 )أهنا يف ذمة العبد يتبع هبا إذا عتق( (11)وهو اجلديد )والثاين ،(10)سيدالأحدمها: يف ذمة 

أي على القول  )وهلا أن تفسخ إذا شاءت( ،)13((12)وتعليله ما ذكرانه يف كتاب الصداق
 . وهللا أعلم.(14)اجلديد؛ لتأخر نفقتها

 ــــــــــــــ
 0" ) موضع ( أ  (  يف "1)
  .3/581، مغين احملتاج 10/53، فتح العزيز 3/154: املهذب (  انظر2)
 0(  ) النكاح ( ليست يف "ج" 3)
  .9/72، روضة الطالبني 10/50وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 4)
 0(  يف "ب" و"ج" ) وال مال له ( بدل من ) وله مال ( 5)
 . 9/72، روضة الطالبني 10/50والثاين: ال يثبت هلا الفسخ. وهو األصح. انظر: فتح العزيز ( 6)
 0ا ( مم)  و "ب"" أ  (  يف "7)
 0(  يف "ب" ) فإن ( 8)
 0(  ) له ( ليست يف "ج" 9)
 0(  ه" ) سيدأ  (  يف "10)
 . 9/82، روضة الطالبني 10/64: فتح العزيز (  انظر11)

يف الشرع: هو اسم للمال الواجب للمرأة على الزوج بنكاح أو وطء أو تفويت ، و مهر املرأة الصداق: يف اللغة: ( 12)
 .2/344، فيض اإلله املالك 4/1243لصحاح بضع قهرا. انظر: ا

  ، بتحقيق الزميل حممد مزايين.817وهو قوله: إحلاقا له ابلقرض. انظر: غنية الفقيه:   (13)

  .7/490، أسىن املطالب 9/82: روضة الطالبني (  انظر14)
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 باب نفقة األقارب والرقيق والبهائم
صلى  (1)قال )وا ذكورا كانوا أو إاناثجيب على األولد نفقة الوالدين وإن عل( :قال 

 .(5)(4)(لكم إذا احتجتم إليها (3)أمواهلم(2)إن أوالدكم هبة من هللا و) :هللا عليه وسلم
ى هللا لقوله صل )وعلى الوالدين نفقة األولد وإن سفلوا ذكورا كانوا أو إاناث( :قال
أوجب على األب نفقة  (9)ابملعروف ( (8)وولدك/ (7): ) خذي ما يكفيك/(6)هلند عليه وسلم

فال جتب نفقتهم إل أن يكونوا فقراء،  (12)نو الوالد (11)وأما(، (10)الولد وقسنا عليه الباقني
، (16)فإن كانوا فقراء أصحاء(، (15)[(14)] لتحقق احلاجة حينئذ )، أو فقراء جمانني(13)زمىن

للقدرة على الكسب الذي هو انزل منزلة املال؛  )(1)ل جتب (17)أهنا :ففيه قولن، أصحهما
 ــــــــــــــ
  0"ج" زايدة ) النيب (  "ب" و (  يف1)
 0"ج" زايدة ) إن (  (  يف2)
 0دهم ( "ج" ) أوال (  يف3)
( كتاب البيوع واإلجارات، ابب يف الرجل أيكل من مال 801-3/800احلديث أخرجه أبو داود يف )السنن() ( 4)

( كتاب التفسري، ابب أوالدكم هبة هللا لكم، 681-2/680(، واحلاكم يف )املستدرك()3529ولده، رقم احلديث )
ى شرط الشيخني ومل خيرجاه، والبيهقي يف )السنن هذا حديث صحيح عل :(، واللفظ له، وقال3177رقم احلديث )

 .-هللا عنها رضي- ( كتاب النفقات، ابب نفقة الوالدين، وكلهم من حديث أم املؤمنني عائشة7/480( )الكربى

  .20/193، تكملة اجملموع للمطيعي 11/247البيان  :(  انظر5)

 0) هلند ( ليست يف "ج"   (6)
 0 /" أ " من "ج"240ل (  هناية7)
 0/" أ " من "ب" 55ل (  هناية8)
  .170خترجيه صتقدم  ( 9)
  .3/585، مغين احملتاج 7/491، أسىن املطالب 11/477احلاوي الكبري  :(  انظر10)
 0"ب" و"ج" ) فأما (  (  يف11)
 0ن ( ويف "ج" ) الوالدين ( ا" ) الوالدأ  " (  يف12)
 .155 :املصباح املنري :انظر مجع َزِمن، وهو مرض يدوم زماان طويال. :زمىن ( 13)
  .2/372، اإلقناع للشربيين 3/159املهذب  :(  انظر14)

 0املعقوفني سقط من "ب"  (  ما بني15)
 0"ج" ) صحاحاً (  (  يف16)
 0(  يف "ب" و"ج" ) أنه ( 17)
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    والثاين جتب؛ لقوله تعاىل:، (2)بدليل الزكاة
   (3)/(4)(5)، ومن 

ن مكتسبا مل ، نعم لو كا(8)إىل الكسب وهو غري مكتسب (7)أن ال حيوجهما (6)املعروف
 . (11)النفقة (10)له (9)نوجب
األولد فال جتب نفقتهم إل أن يكونوا فقراء زمىن، أو فقراء جمانني،  (12)وأما( :قال 

 )فإن كانوا أصحاء ابلوني مل جتب نفقتهم(، (13)لتحقق احلاجة حينئذ )أو فقراء أطفال
ق أن حرمة الوالد آكد؛ ، والفر (15)ينلداكالو   )وقيل فيه قولن(، (14)لقدرهتم على الكسب

 (17)جتب مع اختالف (16)بدليل وجوب إعفافه وعدم وجوب القصاص عليه بقتله، ونفقته
الدين، وأما  (1)وإهنا منقطعة مع اختالف ة، وخيالف اإلرث فإنه يتعلق ابملواال(18)الدين واتفاقه

 = ــــــــــــــ
 0(  يف "ب" زايدة ) النفقة ( 1)
  .6/378، التهذيب 3/159: املهذب (  انظر2)

 ن سورة لقمان.( م15( من اآلية )3)
  0/ أ من " أ "149(  هناية ل 4)
 0(  يف "ب" و"ج" زايدة ) الصحبة ( 5)
 0(  يف "ب" و"ج" ) ابملعروف (6)
 0(  يف "ب" ) حيرجه ( 7)
 . 3/584، مغين احملتاج 3/415، إخالص الناوي 10/68: فتح العزيز (  انظر8)

 0(  يف "ج" زايدة ) عليه ( 9)
 0(  يف "ج" ) هلما ( 10)
 . 2/372، اإلقناع للشربيين 7/492، أسىن املطالب 11/478: احلاوي الكبري (  انظر11)

 0(  يف "ب" ) فأما (12)
 . 2/385، فيض اإلله املالك3/587، مغين احملتاج 6/379: التهذيب (  انظر13)
  .2/372، اإلقناع للشربيين 11/252: البيان (  انظر14)
 0) كالوالد ( " ) كالولد ( ويف "ج" أ  (  يف "15)
 0(  يف "ب" و"ج" ) والنفقة ( 16)
 0(  يف "ج" ) اتفاق ( 17)
 ."ج" ) واختالفه ((  يف 18)

 .3/587، مغين احملتاج 7/493، أسىن املطالب 6/379: التهذيب انظرو 
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 . (2)النفقة، فتجب ابلقرابة، وامللك، والزوجية، وأهنا متحققة مع اختالف الدين
، وكذا لو (4)متام كفايته (3)ألن ذلك من )ومن وجبت نفقته وجبت نفقة زوجته( :قال

 . (5)احتاج إىل من خيدمه، وجبت نفقة خادمه
 . (7)، خبالف خادم الزوجة(6)ال جتب عليه نفقة اخلادم إال لزمن :وقال يف التتمة

ول (، (8)واساةألنه ليس من أهل امل )ول جتب نفقة األقارب على العبد( :قال 
ملا بيناه يف  )فتجب عليه نفقته (10)على املكاتب إل أن يكون له ولد من أمته،/ (9)جتب

أي يف يومه وليلته،  )ول جتب إل على من فضل عن نفقته ونفقة زوجته(، (12)(11)الكتابة
ما جيب على سبيل  وإمنا قدمت نفقة الزوجة؛ ألهنا جتب على سبيل املعاوضة، فقدمت على

، نعم لو قدر على الكسب ومل تكن له (14)، والكسب يف اإلنفاق قائم مقام املال(13)املواساة
، ولو كان له عقار (16)مل يكلف به ألجل اإلنفاق على أضعف الوجهني (15)عادة ابالكتساب

 = ــــــــــــــ
 0"ج" ) ابختالف ( بدل من ) مع اختالف (  (  يف "ب" و1)
  .7/491، أسىن املطالب 11/249: البيان (  انظر2)
 0(  ) من ( ليست يف "ب" 3)
  .7/495، أسىن املطالب 9/86، روضة الطالبني 3/161: املهذب (  انظر4)
  املصادر السابقة. (  انظر5)

 0(  يف "ب" و"ج" )للزمن ( 6)
 0(  يف "ب" ) املرأة ( 7)
  .3/585، مغين احملتاج 67-10/66، فتح العزيز 11/478: احلاوي الكبري (  انظر8)
 0جتب ( ليست يف "ب" (  ) 9)
  0/"ب" من "ب" 55(  هناية ل10)
د عتق بلفضها، بعوض منجم بنجمني فأكثر. انظر: يف الشرع: عقو الكتابة: يف اللغة: من الكْتب، وهو اجلمع.  ( 11)

 .4/683، مغين احملتاج 268حترير ألفاظ التنبيه:
، 650-649حبكم النسب(. انظر: غنية الفقيه: وهو قوله: )وأما ولده من أمته فينفق عليه حبكم امللك ال  ( 12)

  بتحقيق الزميل حممد مزايين.
  .20/196، تكملة اجملموع للمطيعي 7/218، هناية احملتاج 11/251: البيان (  انظر13)
  .2/348، حاشية البيجوري على الغزي 3/586، مغين احملتاج 6/369: التهذيب (  انظر14)

 0(  يف "ج" ) االكتساب ( 15)
  .9/84، روضة الطالبني 10/67: فتح العزيز انظر  (16)
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 . (1)بيع يف نفقة القريب
 (4)ألهنا )د قيل األم أحقينفق على واحد وله أب وأم فق (3)كان له ما  (2)إنف( :قال

ألنه انفرد عنها  )وقيل األب أحق( ،(6)ابحلمل والوضع والرضاع والرتبية (5)انفردت عنه
 . (9)يف القرابة (8)لتساويهما )وقيل جيعل بينهما( ،(7)ابلتعصيب

ألن نفقته وجبت بنص الكتاب؛  )وإن كان له أب وابن فقد قيل البن أحق(
     تعاىل (10)لقوله

  
  (11)(12) )ألن حرمته  )األب أحق (13)وقيل

قال الشيخ أبو حامد الوجهان إذا كان االبن ابلغا أو مراهقا، أما لو كان صغريا   .)15((14)آكد
 . (17)واحدا (16)كان أوىل وجها

 ــــــــــــــ
  .2/210، فتح الوهاب 10/67، فتح العزيز 6/378: التهذيب (  انظر1)

 0إن (و " ) أ  (  يف "2)
 0(  يف "ب" ) مال ( 3)
 / ب من " أ ". 149هناية ل  (4)
 0(  ) عنه ( ليست يف "ب" 5)
 . 2/385، فيض اإلله املالك8/575، الغرر البهية 7/499: أسىن املطالب (  انظر6)
  .10/84، فتح العزيز 3/160: املهذب (  انظر7)
 0(  يف "ب" و"ج" ) الستوائهما ( 8)
 . 4/135، كنز الراغبني 4/1491، عجالة احملتاج 6/385: التهذيب (  انظر9)

 0(  يف "ب" ) قال هللا ( ويف "ج" ) قال ( 10)
 ( من سورة البقرة.233من اآلية ) ( 11)
 . 3/160: املهذب (  انظر12)
  0(  يف "ب" زايدة ) إن ( 13)
 0(  يف "ج" ) أكثر ( 14)
  .3/591، مغين احملتاج 10/83، فتح العزيز 6/385: التهذيب (  انظر15)

 0(  يف "ج" ) قوالً ( 16)
 . 11/260يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين ( 17)
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وقيل جيعل (، (1)ألنه أقرب )ل البن أحقوإن كان له ابن وابن ابن فقد قي( :قال
 (4)، وهكذا(3)ابن االبن بدليل حال القدرة فصارا كاالبنني (2)ألن االبن ال مينع نفقة )بينهما

 . (5)اخلالف فيما لو اجتمع أب وجد
 ،(7)ألنه أقرب )موسران فالنفقة على األب (6)وإن احتاج وله أب وجد[( :قال]

، )وإن كان له أب وأم أو جد(، (9)ألهنا أقرب )فالنفقة على األمكان له أم وأم أم   (8)إنو (
ألنه  )اجلد(15)و( (14)(13)لقصة هند )، فالنفقة على األب(12)وأم( (11)أب أب (10)أي/
 . (18)دوهنا (17)العصبة (16)هو

؛ الستوائهما (19)وهو األصح )وإن كان له أم أب و أم أم، فقد قيل مها سواء( :قال

 ــــــــــــــ
 . 7/499لب ، أسىن املطا6/385: التهذيب (  انظر1)

 0(  يف "ب" ) نفقته ( 2)
  .10/83، فتح العزيز 11/261: البيان (  انظر3)

 0(  يف "ب" ) فعلى هذا ( 4)
  .9/94، روضة الطالبني 10/83. واألصح: تقدمي األب. انظر: فتح العزيز 7/425: حلية العلماء (  انظر5)

 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ج" 6)
  .7/499، أسىن املطالب 11/261: البيان (  انظر7)
 0إن ( ف" ) أ  (  يف "8)
  .20/207، تكملة اجملموع للمطيعي 11/261: البيان (  انظر9)

 0/" أ " من "ب" 56(  هناية ل10)
 0(  يف "ب" و"ج" ) األب ( 11)
 0(  يف "ب" ) األم ( 12)
  دم خترجيه.وقد تق خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف(: )يشري الشارح إىل قوله  ( 13)
  .3/160: املهذب (  انظر14)
 0و ( أ" ) أ  (  يف "15)
 0(  ) هو ( ليست يف "ج" 16)
يف الشرع: من يرث بال تقدير. انظر: وو  العصبة: يف اللغة: مجع عاصب، وهي مأخوذة من اإلحاطة والشدة.  (17)

 .107، التحقيقات املرضية: 10/167لسان العرب 
  .3/160، املهذب 11/480: احلاوي الكبري (  انظر18)

 .9/92انظر: روضة الطالبني  وهو كما قال.  (19)
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وإن كان له أم أم وأب أم  ،(2)ألهنا تديل بعصبة )النفقة على أم األب :وقيل(، (1)الدرجةيف 
، وإن كان له ابن وبنت فالنفقة على )6((5)وإن كان له أب وابن فوجهان (4)،/(3)فالنفقة عليهما

 . (7)االبن
مل ينفق فيها على من تلزمه نفقته من األقارب مل (9)وإن مضت مدة و( :(8)قال
 . (12)ألهنا وجبت لدفع احلاجة الناجزة وقد زالت )(11)دينا عليه (10)تصر

إىل النكاح، وجب على ( )14((13)أي من قبل األب أو األم )وإن احتاج الوالد( :قال
واملذهب  )أنه ل جيب(أي من االبن  )فيه قول خمرج :الولد إعفافه على املنصوص، وقيل

، (17)كالنفقة  ، فوجب على الولد(16)قده؛ ألنه تدعو حاجته إليه ويستضر لف(15)األول

 ــــــــــــــ
 . 10/80، فتح العزيز 6/386: التهذيب (  انظر1)
  .11/481، احلاوي الكبري 3/160: املهذب (  انظر2)

 .11/253، البيان 6/380: التهذيب (  انظر3)

 0/"ب" من "ج" 240(  هناية ل4)
 0(  يف "ب" ) ففيه وجهان ( 5)
أهنا على االبن. انظر: التهذيب  ذكر األصحاب يف املسألة ثالثة أوجه: الثالث: أهنا عليهما، وأصح األوجه: ( 6)

 .9/93، روضة الطالبني 10/81، فتح العزيز 6/381

أن لألصحاب يف املسألة ثالثة أوجه، وليس وجها واحدا كما ذكر الشارح، الثاين: أهنا عليهما ابلسوية، والثالث:  ( 7)
  .10/77، فتح العزيز 6/379، التهذيب 7/425على االبن ثلثي النفقة وعلى البنت الثلث. انظر: حلية العلماء 

 0(  ) قال ( ليست يف "ب" و"ج" 8)
 0(  )و( ليست يف "ب" 9)
 0(  يف "ج" زايدة ) ذلك ( 10)
 0(  ) عليه ( ليست يف "ج" 11)
 . 2/387، فيض اإلله املالك7/220تاج ، هناية احمل4/1489: عجالة احملتاج (  انظر12)

 0(  يف "ج" ) األم واألب ( 13)
  .11/263: البيان (  انظر14)

  .9/86، روضة الطالبني 10/70فتح العزيز  انظر: وهو كما قال. ( 15)

 0(  يف "ب" ) بعدمه ( ويف "ج" ) ) بفقده ( 16)
 . 20/209موع للمطيعي، تكملة اجمل2/387، فيض اإلله املالك3/161: املهذب (  انظر17)
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، مث االبن ابخليار بني أن يزوجه (2)االبن من حيث أن األب آكد حرمة من االبن (1)ويفارق/
، فلو زوجه امرأة فطلقها أو ماتت، (4)، وال يعفه بعجوز وال قبيحة(3)حرة وبني أن يسريه جبارية

وقلنا ال جتب نفقته  (6)صحيحا قواي ، ولو كان األب(5)فهل جيب عليه اإلبدال ن فيه خالف
 . (8)وجهان (7)فهل جيب إعفافهن فيه

يف  (9)وكذا مؤنة خدمته؛ ألنه )وإن احتاج الطفل إىل الرضاع وجب إرضاعه( :قال
 . (10)حق الصغري مبنزلة النفقة يف حق الكبري

  )وإن كان أبواه على الزوجية وأرادت أمه أن ترضعه مل مينعها الزوج( :قال
أي إذا وجد  (12)منعها[ (11)وله ،يكره له منعها ]؛ ألن لبنها أوفق له :ل يف املهذبوقا

له إال يف وقت العبادة، فال جيوز تفويته  (14)؛ ألن االستمتاع مستحق/(13)مرضعة أخرى
 . (15)عليه

 . (16)حق الزوج مقدم على أصح الوجهني :وقال اخلراسانيون
 ــــــــــــــ
  0/ أ من " أ "150(  هناية ل 1) 
  .3/279، مغين احملتاج 11/263: البيان (  انظر2)

 . 3/280، مغين احملتاج 3/161: املهذب (  انظر3)

 . 2/387، فيض اإلله املالك7/216، روضة الطالبني 11/264: البيان (  انظر4)

  .7/217، روضة الطالبني 8/192ا: وجوب اإلبدال. انظر: فتح العزيز اخلالف يف املسألة على وجهني، أصحهم ( 5)

 0قوايً ( ليست يف "ب"  (  )6)
 0"ب" ) ففي وجوب اإلعفاف ( بدل من ) فهل جيب إعفافه نفيه (  (  يف7)
  .8/190، فتح العزيز 427-7/426حلية العلماء  :(  انظر8)

 0"ج" ) ألن ذلك (  (  يف9)
  .11/264البيان  :(  انظر10)
 0وله ( ليست يف "ج"  (  )11)
 0املعقوفني سقط من "ب"  (  ما بني12)
 0"ب" ) غريها (  (  يف13)
 0/"ب" من"ب" 56ل (  هناية14)
  .3/162املهذب ( 15)
 -هللا رمحه- اخلرسانيني يف تصحيحهم، وخالفه النووي -هللا رمحه- . وقد وافق الرافعي4/18الوسيط : (  انظر16)

  .9/88، روضة الطالبني 10/73فتح العزيز  :ثاين. انظرفصحح الوجه ال
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الذي ال يعيش الولد إال به،  (3)] أما إرضاع اللبأ[،(2)اللبأ (1)أن هذا يف إرضاع غري واعلم
 . (4)فهو واجب عليها، وال تستحق ألجله أجرة

على نفقة الولد مع (6)كما ال جترب [  )امتنعت من إرضاعه مل جترب ]عليه (5)وإن( :قال
 . (7)وجود األب

 . (8)جترب على إرضاعه حولني :وقال املزين
ألن  )وقيل ل جيوز(، (9)كغريها  )جيوز استئجارهاوإن طلبت األجرة، فقد قيل ( :قال

النفقة، فال جيوز أن  خذ  (12)ببدل وهي (11)الزوج (10)أوقات الرضاع مستحقة الستمتاع
 . (14)بدال آخر (13)به

، فأرضعته (16)طفل آخر، فإن منعنا (15)وهكذا اخلالف فيما لو أجرت نفسها إلرضاع
و مل تطلب أجرة، فهل يلزم الزوج أن يزيد يف ول ،(17)فهل تستحق أجرة املثل ن فيه وجهان

 ــــــــــــــ
 0غري ( ليست يف "ب"  (  )1)
 0"ب" ) اللنب (  (  يف2)
 0املعقوفني سقط من "ج"  (  ما بني3)
، روضة 10/73فتح العزيز  :ما جزم به الشارح يف هذه املسألة هو أحد الوجهني فيها. والصحيح خالفه. انظر  (4)

  .9/88الطالبني 
 0"ب" ) فإن (  (  يف5)
 0املعقوفني سقط من "ج"  (  ما بني6)
  .7/497، أسىن املطالب 11/265البيان  :(  انظر7)

  .خمتصر املزينمل أقف عليه يف  ( 8)

  .11/266، البيان 6/388التهذيب  :(  انظر9)

 0"ب" ) االستمتاع (  (  يف10)
 0"ب" ) للزوج (  (  يف11)
 0 "ب" و"ج" ) وهو ( (  يف12)
 0به ( ليست يف "ج"  (  )13)
 .3/589مغين احملتاج  ،3/162املهذب  :(  انظر14)
 0"ب" ) يف إرضاع (  (  يف15)
 0"ج" ) منعها (  (  يف16)
  .9/89، روضة الطالبني 10/74فتح العزيز  :والذي عليه اجلمهور أهنا ال تستحق. انظر( 17)
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 . (1)نفقتها ألجل اإلرضاع ن فيه وجهان
طلبت  (4)إنف(، (3)النتفاء املانع املذكور )، جاز استئجارها(2)وإن كانت ابئنا( :قال 

إن كان لألب  :وقيل(، (7)(6)الختصاصها مبزيد الشفقة )قدمت على األجنبية (5)أجرة املثل/
ال؛  :ملا سبق، والثاين )أن األم أحق به :أجرة، ففيه قولن، أصحهما (8)ريغمن من يرضعه 
يف حق الصغري كالنفقة يف حق الكبري، ولو وجد األب من يتربع بنفقة الكبري  (9)ألن الرضاع

 . (12)هنا (11)تلزمه نفقته فكذا (10)ال
 لقوله تعاىل:  )ول جتب أجرة الرضاع ملا زاد على حولني( :قال

  
  
    

   (13))14(. 

 ــــــــــــــ
  .9/89ضة الطالبني ، رو 10/74فتح العزيز :ال يلزمه. انظر :أصحهما ( 1)
 0"ج" ) ابئنة (  (  يف2)
 0"ج" ) املوانع املذكورة (  (  يف3)
 0إن ( و " ) أ  " (  يف4)
 / ب من " أ ". 150ل (  هناية5)
 0"ج" ) شفقة (  (  يف6)
  .2/211، فتح الوهاب 4/1490، عجالة احملتاج 6/389التهذيب  :(  انظر7)
 0غري ( ب" ) أ  " (  يف8)
 0ب" و"ج" ) اإلرضاع ( " (  يف9)
 0"ج" ) مل (  (  يف10)
 0"ب" و"ج" ) كذا (  (  يف11)
  .10/75، فتح العزيز 6/389، التهذيب 3/162املهذب  :(  انظر12)
 ( من سورة البقرة.233من اآلية ) ( 13)
  .20/210، تكملة اجملموع للمطيعي 11/264البيان  :(  انظر14)
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 (1)/فصل
)  :(4)لقوله عليه السالم )(3)وكسوهتما (2)ومن مل  عبدا أو أمة، لزمه نفقتهما(قال: 

لْت على أمة (، (7)(6)( وكسوته ابملعروف (5)للمملوك طعامه فإن كانت األمة للتسري ُفضِّّ
 . (10)كما يف الطعام  )وقيل ل تفضَّل(، (9)استحبااب للعرف(8)أي )اخلدمة يف الكسوة

أن جُيلس الوالم الذي يلي طعامه معه، فإن ]مل يفعل أطعمه  (11)ويستحب( :قال
، حره ودخانه فليدعه وليجلسه معه (12)مه طعامه وويل) إذا كفى أحدكم خاد :لقوله  )منه
 .(14)أىب فلريوغ له اللقمة واللقمتني ( (13)فإن[

 ــــــــــــــ
 0/" أ " من "ب" 57ل (  هناية1)
 0"ب" ) نفقتهم (  يف ( 2)
 0"ب" ) وكسوهتم (  (  يف3)
 0"ج" ) تعاىل ( بدل من ) عليه السالم (  (  يف4)
 0"ب" ) نفقته (  (  يف5)
،يف ابب:إطعام اململوك مما أيكل وإلباسه مما اإلميان(يف كتاب: 3/1284مسلم من حديث أيب هريرة ) (  أخرجه6)

 0بدون زايدة ) ابملعروف ( (1662وال يكلفه ما يغلبه،احلديث رقم ) ،يلبس
  .4/143، كنز الراغبني 4/1497، عجالة احملتاج 6/401التهذيب  :انظر  (7)
 0أي ( ليست يف "ج"  (  )8)
  .7/520، أسىن املطالب 9/116، روضة الطالبني 6/402التهذيب  :(  انظر9)
  .10/111، فتح العزيز 11/270البيان  :انظر  (10)

 0ملستحب ( "ج" ) وا (  يف11)
 0ووىل ( ليست يف "ج"  (  )12)
 0املعقوفني سقط من "ب"  (  ما بني13)
األطعمة، ابب يف اخلادم أيكل مع املوىل، رقم احلديث  ( يف كتاب4/185) (السننأبوداود يف ) (  أخرجه14)

وله منه، رقم األطعمة، ابب إذا أاته خادمه بطعامه فلينا ( يف كتاب2/1094) (، وابن ماجة يف )السنن(3846)
األطعمة، ابب ما جاء يف األكل مع اململوك والعيال،  ( يف كتاب4/252( ))السنن يف(، والرتمذي 3290احلديث )

النفقات، ابب ما ينبغي ملالك اململوك الذي  ( يف كتاب8/8( )(، والبيهقي يف )السنن الكربى1853رقم احلديث )
إذا صنع ألحدكم خادمه طعامه مث جاءه به وقد اللفظ له، بلفظ: ))بخاري ومسلم و يلي طعامه أن يفعله، وهو يف ال

 (  أخرجه(فليضع يف يده منه أكلة أو أكلتنيويل حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليال 
 ب( يف كتا3/1284( ومسلم )2418العتق، ابب إذا أاته خادمه بطعامه، احلديث ) ( يف كتاب2/902البخاري )

= 
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 . (4)والدهن (3)، والرتويغ أن يرويه ابلدسم/)2((1)إن ذلك واجب للخرب :وقيل
صلى هللا  (5)أي ضررا ال يطيقه؛ ملا روي أنه )اخلدمة ما يضربه ول يكلفه من( :قال

 . (7)(6)عليه وسلم منع أن ي كلف العبد ما ال يطيق
ويف وقت الستمتاع إن كان له (، (9)دفعا للضرر )(8)ويرحيه يف وقت القيلولة( :قال
، (12)ا فوقتاأي وقت )وإن سافر به أركبه عقبة( (11)ألن إذنه يف النكاح يتضمنه )(10)امرأة 

 . (14)ال يكلفه ما ال يقدر على املداومة عليه عادة (13)واملقصود أن
ألنه ولده أو مملوكه وأميا كان  )ول يسرتضع اجلارية إل ما فضل عن ولدها( :قال

ألن نفقتهما مقدرة ابلكفاية، فأشبها  )مرضا أنفق عليهما (16)إنو (، (15)وجب إرضاعه عليه
 . (17)األقارب

 = ــــــــــــــ
 .(، وكلهم من حديث أيب هريرة1663) احلديث ابب إطعام اململوك مما أيكل، ،اإلميان

  .3/433، إخالص الناوي 4/25، الوسيط 11/528احلاوي الكبري  :انظرو  
 .(وليجلسه معه، فإن أىب فلريوغ له اللقمة واللقمتني )... :يشري الشارح إىل قوله   (1)

  .9/117، روضة الطالبني 10/111فتح العزيز :نظرأصح القولني هو األول. ا  (2)

 0/" أ " من "ج" 241ل (  هناية3)
 .1/703النهاية يف غريب احلديث  (  انظر:4)
  0"ب" و"ج" ) أن النيب (  (  يف5)
 ه.تقدم خترجي ( 6)
  .4/145، كنز الراغبني 11/529، احلاوي الكبري 3/163املهذب  :(  انظر7)
 .840:معجم مقاييس اللغة :صف النهار. انظرنوم ن :القيلولة  (8)
  .7/523، أسىن املطالب 11/529احلاوي الكبري  :(  انظر9)

 0"ب" ) زوجة (  (  يف10)
  .3/163املهذب  :(  انظر11)

 0"ج" ) وقتاً (  (  يف12)
 0"ب" و"ج" ) أنه (  (  يف13)
  .20/216اجملموع للمطيعي ، تكملة 2/389، فيض اإلله املالك4/145حاشية القليويب  :(  انظر14)

  .3/434، إخالص الناوي 3/163املهذب  :(  انظر15)

 0إن ( ف" ) أ  " (  يف16)
  .3/602، مغين احملتاج 4/1497عجالة احملتاج  ( 17)
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 (1)فصل/
كما يف   )ول حيمل عليها ما يضر هبا ،عليه القيام بعلفها (2)ن مل  هبيمة وجبوم(
ألنه خلق غذاء للولد فال جيوز  )عن ولدها (4)ول حيلب من لبنها إل ما يفضل(، (3)العبد

 . (5)منعه منه
أجرب على ( (7)أي اليت ال تؤكل )أو هبيمته (6)وإن امتنع من اإلنفاق على رقيقه( :قال
  (9)./(8)ما جيرب على نفقة زوجتهك  )ذل 

مل ميكن بيع  (11)إنف مل يكن له مال أكري عليه إن أمكن إكراؤه، (10)فإن( :قال
راغب  (13)، فإن مل يرغب فيها(12)كما يزال ملكه عن الزوجة عند اإلعسار بنفقتها  )عليه

 . (14)فكفايته من بيت املال، فإن مل يكن فعلى املسلمني كفايته
 )له أم ولد ومل ميكن إكراؤها ول تزوجيها فيحتمل أن تعتق عليه (15)توإن كان( :قال

 ــــــــــــــ
  0/ أ من " أ "151ل (  هناية1)
 0"ج" ) لزمه (  (  يف2)
  .7/524، أسىن املطالب 6/403التهذيب  :(  انظر3)

 0فضل (  يف "ب" ) ( 4)
  .20/218، تكملة اجملموع للمطيعي 3/607، مغين احملتاج 11/532الكبري   احلاوي :(  انظر5)
 0"ج" ) عبده ( (  يف6)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي156 :، منهاج الطالبني10/115فتح العزيز  :انظر وكذا احلكم يف اليت تؤكل. ( 7)

20/217. 
  .3/164املهذب  :(  انظر8)

 0/ "ب" من "ب" 57ل ية(  هنا9)
 0"ب" ) وإن (  (  يف10)
 0إن ( و " ) أ  " (  يف11)
  .3/164املهذب  :(  انظر12)

 0"ب" و"ج" ) فيه (  (  يف13)
  .3/606، مغين احملتاج 7/524، أسىن املطالب 6/403التهذيب  :(  انظر14)
 0) كان ( و "ب" " أ  " (  يف15)
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 .(2)النفقة (1)لتتفرغ لتحصيل
من أصحابنا أنه  (3)حكي عن أيب بكر األودين :قال يف التتمة )وحيتمل أن ل تعتق( 

 (4)ستفيد ابلعتق ماالً يؤمر السيد بعتقها، والصحيح أنه ال يكلف العتق؛ ألهنا ال ت :قال
جيوز اإلضرار  (6)على نفسها، بل ميكن اإلنفاق عليها من بيت املال مع الرق، وال (5)تنفقه

 .(7)ابملالك إبزالة ملكه

 ــــــــــــــ
 0"ج" ) إىل حتصيل (  (  يف1)
 ملصادر السابقة.ا (  انظر2)
إمام  ،واألودين نسبة إىل قرية ببخارى يقال هلا أودنة ،أبو بكر ،حممد بن عبد هللا بن حممد بن بصري األودين (  هو3)

طبقات ابن الصالح  :( هـ. انظر385) :تويف سنة ،روى عنه أبو عبد هللا احلاكم ،الشافعيني مبا وراء النهر يف عصره
 .213 :طبقات ابن هداية هللا ،1/195

 0ما ال ( ليست يف "ج"  (  )4)
 0"ج" ) ما تنفق (  (  يف5)
 0"ب" و"ج" ) فال (  (  يف6)
 0"ب" زايدة ) وهللا أعلم (  (  يف7)
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 باب الحضانة
 ، وهي والية(3)يصلحه (2)، وما يقيه، وما(1)احلضانة عبارة عن القيام حبفظ املولود

مسيت بذلك؛ ألن احلاضنة تضم الولد إىل حضنها، أي ، و (5)ابإلانث أليق (4)وسلطنة، ولكنها
 . (6)إىل جنبها
ما  (8))أنت أحق : لقوله )تنازع النساء يف حضانة الطفل، قدمت األم (7)إذا( :قال
  )10((9)( مل تنكحي
 (11)ق الوالدةأي من الواراثت ملشاركتهن األم يف حتق )مث أمهاهتا األقرب فاألقرب( :قال
 . (12)واإلرث

أي املدليات ابإلانث دون  )مث أم األب، مث أمهاهتا، مث أم اجلد، مث أمهاهتا( :قال

 ــــــــــــــ
 0"ب" و"ج" ) الولد (  (  يف1)
 0ما ( ليست يف "ب" و"ج" (  )2)
 .292 :، النهاية446 :كفاية األخيار  (  انظر:3)
 0( "ب" و"ج" ) لكنها  (  يف4)
  .2/390، فيض اإلله املالك3/592مغين احملتاج  :(  انظر5)

 .87 :، املصباح املنري5/1696الصحاح  (  انظر:6)
 0"ج" ) وإذا (  (  يف7)
 0"ب" زايدة ) به (  (  يف8)
( 2276الطالق ابب من أحق ابلولد، رقم احلديث ) ( يف كتاب708-2/707( ))السنن يفأبو داود  (  أخرجه9)

(، واحلاكم يف 218النكاح، ابب املهر، رقم احلديث ) ( يف كتاب3/304( )له، والدارقطين يف )السنن واللفظ
(، وقال: 2884( كتاب الطالق، ابب حضانة الولد للمرأة املطلقة ما مل تنكح، رقم احلديث )2/573( ))املستدرك

النفقات، ابب  ( يف كتاب8/4( )نن الكربىومل خيرجاه، ووافقه الذهيب، والبيهقي يف )الس اإلسنادهذا حديث صحيح 
 -رضي هللا عنهما-األم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إىل جدته، كلهم من حديث عبد هللا بن عمرو 

  ( وقال: رجاله ثقات.4/323( )وذكره اهليثمي يف )جممع الزوائد
  .3/592، مغين احملتاج 10/87، فتح العزيز 6/390التهذيب  :(  انظر10)

 0"ب" ) الوالية (  (  يف11)
  .7/513، أسىن املطالب 4/1491عجالة احملتاج  :(  انظر12)
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 .(2)، مث أمهات أب اجلد على ما تقدم(1)الذكور
حق ولكن  (5)هلا/ :وقيل (4)/(3)ألهنا تديل بغري وارث )ول حق ألم أب األم( :قال 

، وهكذا اخلالف يف (6)ق وتقدم على األخوات واخلاالتهلا ح :تؤخر عن مجيع النساء، وقيل
  .(7)كل جدة فاسدة

مث اخلالة، مث العمة،  )مث األخت لألب واألم، مث األخت لألب، مث األخت لألم( :قال
، (9)األخوات على اخلاالت؛ ألهنن راكضن الولد يف الرحم وشاركنه يف النسب (8)ناوإمنا قدَّم

، (13)مساواهتا إايها يف الدرجة (12)ابألم مع (11)إدالؤها (10)نوقدمت اخلالة على العمة؛ أل
 )واألول هو املنصوص(ملا ذكرانه،  )على األخت لألب (14)تقدم األخت لألم :وقيل(

 . (16)أقوى يف املرياث والتعصيب مع البنات (15)ووجهه أن األخت
أمهات : األم، مث أمهاهتا، مث األخوات، مث اخلالة، ]مث (17) وقال يف القدمي(

 ــــــــــــــ
  .155 :، منهاج الطالبني10/100، فتح العزيز 11/279البيان  :(  انظر1)

  . مث انظر املصادر السابقة.املدليات ابإلانث دون الذكور :أي قوله ( 2)

  .7/226حملتاج ، هناية ا6/397التهذيب  :(  انظر3)
 / ب من " أ ". 151ل (  هناية4)
 0/" أ " من "ب" 58ل (  هناية5)
  .9/109، روضة الطالبني 10/103فتح العزيز  :. واملذهب األول. انظر2/124القولني يف الوجيز  (  انظر6)
  اخلالف والتصحيح يف املصادر السابقة. (  انظر7)
 0) قدَّم ( و"ب" " أ  " (  يف8)
  .3/592، مغين احملتاج 11/279البيان  :نظر(  ا9)

 0ألن ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )10)
 0"ب" و"ج" ) إلدالئها (  (  يف11)
 0"ج" ) أي (  (  يف12)
  .2/385، اإلقناع للشربيين 7/514، أسىن املطالب 3/166املهذب  :(  انظر13)

 0"ب" ) من األم (  (  يف14)
 0"ب" و"ج" زايدة ) لألب (  (  يف15)
  .20/227، تكملة اجملموع للمطيعي 4/1492عجالة احملتاج  :(  انظر16)

 0) تقدم ( " أ " زايدة  (  يف17)
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 . )3((2)ألن اخلالة تديل ابألم وهي أقوى فقدمت )، مث أمهات اجلد، مث العمة(1)األب[
، فعلى (4)ألن أم األب جدة وارثة فقدمت على األخت واخلالة كأم األم )واألول أصح(
تقدم األم مث أمهاهتا، مث األخت لألب واألم، مث األخت لألب، مث األخت لألم، مث  (5)/ القدمي
 . (6)ة، مث أمهات األب، مث أمهات اجلد، مث العمةاخلال

، فعلى هذا )9((8)األب (7)تقدم األخت لألم واخلالة على األخت من :وقال ابن سريج
، مث األخت لألم، مث اخلالة، مث أمهات (10)تقدم األم، مث أمهاهتا، ]مث األخت لألب واألم[

يذكر يف املهذب غري هذا عند تفريعه  األب، مث أمهات اجلد، مث األخت لألب، مث العمة، ومل
وعلى  (14)مقدمة على األخت لألم (13)؛ ألن األخت لألب(12)واألول أصح ،(11)على القدمي

 .(15)اخلالة؛ ألهنا تقوم مقام األخت لألبوين يف التعصيب فكذلك يف احلضانة
على  (1)ا قدمتـوإمن )األم (18)دمتـال قـاجتمع مع النساء رج (17)/(16)إنو ( :الـق

 ــــــــــــــ
 0املعقوفني سقط من "ج"  (  ما بني1)
 0فقدمت ( ليست يف "ج"  (  )2)
  .2/392، فيض اإلله املالك7/226، هناية احملتاج 11/279البيان  :(  انظر3)

  .7/513، أسىن املطالب 9/108وضة الطالبني ، ر 3/165املهذب  :(  انظر4)
 0/"ب" من "ج" 241ل (  هناية5)
  .10/101، فتح العزيز 7/436حلية العلماء  :(  انظر6)
 0من ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )7)
 0"ب" و"ج" ) لألب (  (  يف8)
  .11/280، البيان 6/397التهذيب : )واخلالة(. انظر :لكن دون قوله -ما هللارمحه- نقله عنه البغوي والعمراين ( 9)

 0املعقوفني سقط من "ب"  (  ما بني10)
  .3/165املهذب ( 11)

  .9/109، روضة الطالبني 10/102فتح العزيز  :وهو كما قال. انظر( 12)
 0) من األب ( "ب" و"ج" (  يف13)
 0"ب" و"ج" ) من األم (  (  يف14)
  .3/593احملتاج ، مغين 6/397، التهذيب 11/280البيان  :(  انظر15)

 0إن ( ف" ) أ  " (  يف16)
 0/"ب" من"ب" 58ل (  هناية17)
 0"ج" ) قدم (  (  يف18)
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وإمنا قدمن على األب؛ ألن هلن والدة  )(3)مث أمهاهتا( (2)األب؛ ألهنا تلي احلضانة بنفسها
  (5)./(4)ومعرفة ابحلضانة فأشبهن األم

ألهنن إما أن يدلني به أو يرتجح عليهن من يديل  وإمنا قدم على الباقني؛ )مث األب(:قال
 . (6)به

مث  (8)مث اجلد(ملا بيناه،  ؛وليس بشيء ،(7)تقدم أمهاته عليه :وقيل )مث أمهاته( :قال
، وليس بشيء؛ ألن أمهاته يدلني به (9)وقيل: يقدمن على اجلد )أمهاته، مث األخوات

 . (10)واألخوات على حاشية النسب وهو على عموده
تقدم األخت لألب واألم واألخت  :مث اخلالة مث العمة على ظاهر النص، وقيل( :قال

من أهل احلضانة ويدلني ابألم فقدمن على  (11)؛ ألهنن)هو األظهر، و بعلى األلألم واخلالة 
 . (12)األب كأم األم
 (14)األب (13)أن يف جعل هذا أظهر إشكاال، وبيانه أنه جعل األصح أن أمهات واعلم

، فيلزمه أن (15)مقدمات على األخوات واخلاالت، واألب مقدم على أمهاته على الصحيح

 = ــــــــــــــ
 0وإمنا قدمت ( ليست يف "ب"  (  )1)
  .20/231، تكملة اجملموع للمطيعي10/107فتح العزيز  :(  انظر2)
 0"ب" ) أمهاهتن (  (  يف3)
  .7/516أسىن املطالب ، 4/1493، عجالة احملتاج 3/167املهذب  :(  انظر4)

 0/ أ من " أ "152ل  (  هناية5)
  .3/594، مغين احملتاج 9/112، روضة الطالبني 11/283البيان  :(  انظر6)

  .9/112، روضة الطالبني 10/107فتح العزيز  :والصحيح األول. انظر( 7)

 0مث اجلد ( ليست يف "ج"  (  )8)
  .113 -9/112، روضة الطالبني 10/107فتح العزيز  :واألصح هو األول. انظر ( 9)
  .2/391، فيض اإلله املالك7/516، أسىن املطالب 10/108فتح العزيز  :(  انظر10)

 0"ب" ) ألهنم ( ويف "ج" )ألهنما (  (  يف11)
  .4/1493، عجالة احملتاج 9/112، روضة الطالبني 3/167املهذب  :(  انظر12)
 0"ج" ) األمهات (  (  يف13)
 0( ليست يف "ج"  األب (  )14)
  وهو كما قال. انظر الصفحة السابقة. ( 15)
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، فمع هذا كيف جيعلهن مقدمات عليه (1)الت بطريق األوىليكون مقدما على األخوات واخلا
  (2)على األظهرن

وأما اإلخوة وبنوهم واألعمام وبنوهم، فإهنم كاألب واجلد يف احلضانة يقدم ( :قال
من أهل  (4)ألن هلم قرابة وهم )فاألقرب على ترتيب املرياث على ظاهر النص (3)األقرب

ال معرفة هلم  (7)ألنه )وقيل ل حق هلم يف احلضانة(، (6)كاجلد  (5)املرياث، فكان هلم حضانة
 (12)نعم (11)،[(10)كاألجانب  وال هلم والية أبنفسهم فال تثبت هلم احلضانة (9)احلضانة (8)]يف
 :عدم اآلابء واألمهات وقلنا بظاهر النص فثالثة أوجه (14) ديب الولد وتعليمه، فلو (13)هلم

 (16)فإن (15)والثالث: أنه يقدم األقرب/ ،العصبات أحق أن :والثاين ،أن النساء أحق :أحدها
، وأما الذكور من ذوي األرحام ومن يديل هبم ال حضانة (17)وقع االستواء يف القرب قدم النساء

 ــــــــــــــ
 0"ب" ) أوىل ( وليس يف "ج"  (  يف1)
فتح العزيز  :نت موافق للمذهب وهو تقدمي األب على األخوات واخلاالت. انظرصاحب املاستدراك الشارح على  ( 2)

  .9/112، روضة الطالبني 10/107

 0( ) منهم " أ " و"ج" زايدة  (  يف3)
 0"ج" ) رحم (  (  يف4)
 0"ب" ) حقاً (  (  يف5)
  .2/386، اإلقناع للشربيين 6/399التهذيب  :(  انظر6)

 0"ب" ) ألهنم (  (  يف7)
 0يف ( ليست يف "ج" (  )8)
 0"ج" ) ابحلضانة (  (  يف9)
  .7/228، هناية احملتاج 4/1493عجالة احملتاج  :(  انظر10)

 0من "ب"  املعقوفني سقط (  ما بني11)
 0نعم ليست يف "ج"  (  )12)
 0"ج" ) وهلم (  (  يف13)
 0"ج" ) فإن (  (  يف14)
 0/" أ " من "ب" 59ل (  هناية15)
 0"ب" ) وإن (  (  يف16)
، روضة 10/108فتح العزيز  :. واألصح الثالث. انظر6/399، التهذيب 7/440حلية العلماء  :األقوال يف (  انظر17)

  .9/113الطالبني 
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 ، وأما بنات اإلخوة(1)هلم، نعم لو عدم غريهم قدموا على السلطان على أحد الوجهني
، وأما بنات اخلاالت، (5)نظر (4)، وفيه/(3)ةمعلى الع: يقدمن (2)غزايلواألخوات، فقد قال ال

 .(7)وجهان (6)والعمات ففي ثبوت احلضانة هلن

 ــــــــــــــ
  .6/399التهذيب  :واألصح الثاين. انظر ( 1)

 0(  فوراين) ال و "ج" "أ  " (  يف2)
  .2/123الوجيز  ( 3)

  0/ ب من " أ "152هناية ل  (4)
، البيان 6/398التهذيب  :فيما قال، وجزم به الرافعي والنووي. انظر -هللا رمحه- أكثر األصحاب يوافقون الغزايل ( 5)

  .7/514، أسىن املطالب 9/108، روضة الطالبني10/101، فتح العزيز 11/280

 0"ج") هلم (  (  يف6)
  .9/110، روضة الطالبني 10/103فتح العزيز  :أصحهما: ثبوت احلضانة هلن. انظر ( 7)
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 فصل
أي إذا كاان متصفني  )وإذا بلغ الصيب سبع سنني وهو يعقل خري بني األبوين(: (1)قال

 . (2)ابلصفات املعتربة يف احلضانة
 لمني مأمونني مقيمني. أن يكوان حرين مس :(4)تعترب أربعة شروط (3)وقال يف التجريد

 كذلك فعل النيب  )فإن اختار أحدمها سلم إليه( :قال

ال  :اخلراسانيون (6)قال، (5)

 .(10)خ ري أيضا (9)السبع سنني (8)بل ابلتمييز، فلو حصل قبل/ (7)اعتبار ابلسبع
 (12)ليسلمه )األم، كان عندها ابلليل وعند أبيه ابلنهار (11)فإن كان ابنا فاختار( :قال

 ــــــــــــــ
 0قال ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )1)
  .3/598، مغين احملتاج 7/509أسىن املطالب  :(  انظر2)
طبقات  :افعية، ألمحد بن حممد احملاملي، غالبه فروع عارية عن االستدالل. انظركتاب يف فروع الش  :التجريد ( 3)

 .1/351، كشف الظنون 2/202األسنوي 
 0"ب" و"ج" ) شرائط (  (  يف4)
فقالت اي رسول هللا إن زوجي يريد أن  أن امرأة جاءت إىل رسول هللا  ما رواه أبو هريرة  يشري الشارح إىل ( 5)

من حياق ين  :))استهما عليه(( فقال زوجها :، وقد سقاين من بئر أيب عنبة، وقد نفعين، فقال رسول هللا يذهب اببين
د أمه، فانطلقت به. احلديث وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت (( فأخذ بي ،)) هذا أبوك :يف ولدي ن فقال النيب 

(، وابن 2277الطالق، ابب من أحق ابلولد، رقم احلديث ) ( يف كتاب709-2/708( ))السنن يفأخرجه أبو داود 
(، 2351األحكام، ابب ختيري الصيب بني أبويه، رقم احلديث ) ( يف كتاب788-2/787( )ماجة يف )السنن

حديث  :م، ابب ما جاء يف ختيري الغالم بني أبويه إذا افرتقا، وقالاألحكا ( يف كتاب3/638( )والرتمذي يف )السنن
الطالق، ابب إسالم أحد الزوجني وختيري الولد، رقم  ( يف كتاب6/497( )حسن صحيح، والنسائي يف )السنن

ة النفقات، ابب األبوين إذا افرتقا ومها يف قري ( يف كتاب8/3( )(، والبيهقي يف )السنن الكربى3496احلديث )
 واحدة فاألم أحق بولدها ما مل تتزوج.

 0"ج" ) وقال ( (  يف6)
 0ابلسبع ( ليست يف "ج"  (  )7)
 0/" أ " من "ج" 242ل (  هناية8)
 0سنني ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )9)
  .10/95، فتح العزيز 4/22الوسيط : (  انظر10)

 0"ج" ) واختار (  (  يف11)
 0"ب" ) يسلمه (  (  يف12)
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إذ ال  )(5)والنهار (4)وإن اختار األب، كان عنده ابلليل( (3)(2)، أو الصنعة(1) الك تَّابإىل
 (6)وال متنع األم من زايرته؛ ألن ذلك سعي يف قطيعة )ول مينع من زايرة أمه(حاجة به إليها 

  .(7)الرحم
لة املرض بل هي يف حا )إذا احتاج( (9)أي يف بيتها )من متريضه (8)ول متنع األم( :قال

 . (10)أحق به؛ لشبهه ابلطفل يف احلاجة إىل من يقوم أبمره
 . (13)(12)جتيء هي إليه لتمريضه :ابن الصباغ (11)قال
كانت عنده ابلليل والنهار   (16) األب أو األم (15)اختارتفبنتا  (14)وإن كانت( :قال

  (18)مناه،/ملا قد (17)أي من غري إطالة وتبس ط )ول مينع ايآخر من زايرهتا وعيادهتا
 

 ــــــــــــــ
 0" و"ج" ) مكتب ( "ب (  يف1)
 0"ب" و"ج" ) صنعة (  (  يف2)
  .2/396، فيض اإلله املالك9/105، روضة الطالبني 2/123الوجيز  :(  انظر3)
 0"ب" و"ج" ) ليالً (  (  يف4)
 0"ب" و"ج" ) وهناراً (  (  يف5)
 0"ب" ) قطع (  (  يف6)
  .2/388يين ، اإلقناع للشرب8/599، الغرر البهية 3/168املهذب  :(  انظر7)
 0األم ( ليست يف "ج"  (  )8)
 .156 :، منهاج الطالبني3/168املهذب   (9)

  .20/239، تكملة اجملموع للمطيعي 10/96، فتح العزيز 6/396التهذيب  :(  انظر10)
 0"ب" و "ج" ) وقال (  (  يف11)
 0"ب" و"ج" ) لتمرضه (  (  يف12)
  .11/289ان يف البي -هللا رمحه- نقله عنه العمراين  (13)
 0"ج" ) كان (  (  يف14)
 0اختارت ( وليست يف "ج" و " ) أ  " (  يف15)
 0األب(  " )األم أوأ  " (  يف16)
  .2/388، اإلقناع للشربيين 11/289البيان  :(  انظر17)
 0/ "ب" من "ب" 59 (  هناية18)
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ألنه  )فإن عاد واختار األول أعيد إليه ،ل إليهأحدمها مث اختار ايآخر حوِّ  (1)وإن اختارت( 
 .(3)يشتهي املقام عند أحدمها يف وقت وعند اآلخر يف وقت (2)قد

؛ ألن (5)إذا أكثر من ذلك حىت دل على خبل مل يلتفت إليه :(4)وقال إمام احلرمني
ولو خري بني األبوين فاختارمها  ،(7)عند األم إذ هو غري مميز (6)وجيعل ،الظاهر أنه يفعله سفاهة

 .(11)يف املهذب (10)ذكره (9)مل خيرت واحداً منهما أقرع بينهما هكذا (8)أو
احلضانة؛  (13)ابقية على حقها يف (12)إذا خري بينهما فسكت فاألم/ :وقال يف الذخائر

 ألنه إمنا يسقط ابالختيار ومل يوجد. 
 وإن مل يكن له أب ول جد وله عصبة غريمها ( :قال

 على أن  (17)أي إذا فرَّعنا )(16)املذهب (15)على ظاهر (14)خري بني األم وبينهم

 ــــــــــــــ
 0"ب" و"ج" ) اختار (  (  يف1)
 0قد ( ليست يف "ج" (  )2)
  .2/397، فيض اإلله املالك3/598، مغين احملتاج 6/395ب التهذي :(  انظر3)

( هـ، من أئمة 419اشتهر إبمام احلرمني، ولد سنة ) ،أبو املعايل ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويين (  هو4)
 :ـ. انظر( ه478) هناية املطلب، الربهان يف أصول الفقه، الغياثي(، تويف سنة ) :الشافعية البارزين، من مصنفاته

 .238 :طبقات ابن هداية هللا ،238-1/236طبقات ابن قاضي شهبة 
  .11/290يف البيان  -هللا رمحه- نقله عنه العمراين( 5)
 0"ب" و"ج" ) فيجعل (  (  يف6)
  .3/599، مغين احملتاج 10/96فتح العزيز  :(  انظر7)
 0"ج" ) و (  (  يف8)
 0"ب" ) كذلك (  (  يف9)
 0ذكر ( "ب" )  (  يف10)
  .3/168املهذب ( 11)

  0/ أ من " أ "153ل  (  هناية12)
 0"ب" ) من (  (  يف13)
 0"ج" ) والعصبة (  (  يف14)
 0"ج" ) الظاهر (  (  يف15)
  0املذهب ( ليست يف "ج"  (  )16)
 0فرعنا ( مكررة يف "ج"  (  )17)
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 . (3)أن يف التخيري خالفا مع ثبوت احلضانة هلم (2)وليس املراد ،احلضانة (1)هلم
 هلا (6)رممبح (5)ألنه ليس )كان العصبة ابن عم مل تسلم إليه البنت  (4)إنف( :قال

 . (9) قال ابن الصباغ إال أن تكون له بنت فتسلم إىل ابنته ،)8((7)]فتكون األم أحق هبا
 . (11)وقد تقدم بيانه )يف احلضانة (10)وقيل ل حق لوري ايآابء واألجداد[(قال: 

 . (13)ألهنا تركت حقا هلا )وجبت لألم احلضانة فامتنعت مل جترب (12)إنو (
 )وقيل تنتقل إىل األب(، (15)كما لو ماتت أو جنت  )هاهتاوتنتقل إىل أم( :(14)قال

احلضانة بدليل متكنها من املطالبة فال تنتقل منها إىل من يديل  ألن األم مل يبطل حقها من
وإذا امتنع أهل احلضانة من احلضانة فاحلضانة على من عليه النفقة منهم فإن مل جتب  .(16)هبا

  يف بيت مال (18)إن مل يكن له مال كانت/عليه كانت يف مال نفسه، ف (17)نفقته

 ــــــــــــــ
 0"ج" ) هلما (  (  يف1)
 .(  يف "ج" زايدة ) يف (2)
  .10/96فتح العزيز  :ن يف التخيري خالفا مع ثبوت احلضانة هلم كما قرره أوال. انظربل املراد أ ( 3)
 0إن ( و )  و"ج" "أ  " (  يف4)
 0"ج" ) غري (  (  يف5)
 0"ج" ) حمرم (  (  يف6)
 0"ب" ) منه (  (  يف7)
  .10/96، فتح العزيز 3/169املهذب  :(  انظر8)

  .11/290البيان  يف -هللا رمحه- نقله عنه العمراين ( 9)
 0املعقوفني سقط من "ج"  (  ما بني10)
  (كاألجانب  فال تثبت هلم احلضانة ،وال هلم والية أبنفسهم، احلضانة ألنه ال معرفة هلم يف وهو قوله ) ( 11)
 0إن ( ف" ) أ  " (  يف12)
  .512، أسىن املطالب 9/106روضة الطالبني  :(  انظر13)
 0" قال ( ليست يف "ب" و"ج (  )14)
 .6/394، التهذيب 7/441، حلية العلماء 3/168املهذب  :(  انظر15)

 املصادر السابقة. (  انظر16)

 0"ب" ) نفقتهم (  (  يف17)
 0/ " أ " من "ب"60ل (  هناية18)
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 .(1)املسلمني
 )ول لرقيق( (3)(2)وقد تقدم بيانه )ول حق يف احلضانة ألب األم ول ألمهاته( :قال

، ولو كان الولد رقيقا فاحلضانة (4)ألنه ال يقدر على احلضانة مع اشتغاله خبدمة السيد
 . (7)ن فيه وجهان (6)مع وجودهاوهل له أن يسلمه إىل غري أمه لتحضنه  ،(5)لسيده

خوفا من  )على مسلم (9)ول كافر( (8)ألنه ال يويف احلضانة حقها )ول فاسق(قال: 
 .(10)االفتتان يف الدين

خريه وكانت  بن سلمة عن أبيه أن النيب  (11)ملا روى عبد احلميد )وقيل للكافر حق(
) اللهم اهده ( فمال إىل أبيه وقعد  فقال النيب  أمه (12)أمه مشركة وأبوه مسلما فتوجه إىل

 ، واحلديث إن صح فهو (16)األول (15)، واملذهب/)14((13)يف حجره

 ــــــــــــــ
  .2/395، فيض اإلله املالك9/98روضة الطالبني  :(  انظر1)
 0(  ) بيانه ( ليست يف "ج" 2)
  .231اخلالف ص  (  انظر3)
  .3/595، مغين احملتاج 7/504، أسىن املطالب 11/275: البيان (  انظر4)
  .7/229، حاشية الشرباملسي 3/422، إخالص الناوي 7/441: حلية العلماء (  انظر5)
 0(  يف "ج" ) وجود أمه ( 6)
  .9/117، روضة الطالبني 10/113أصحهما: ليس له ذلك. انظر: فتح العزيز  ( 7)

  .8/585، الغرر البهية 3/164ذب : امله(  انظر8)
 0(  يف "ب" ) لكافر ( 9)
  .20/223، تكملة اجملموع للمطيعي 2/389، اإلقناع للشربيين 6/393: التهذيب (  انظر10)
 0(  يف "ج" ) عبد اجمليد ( 11)
 0(  يف "ج" ) فاختار ( بدل من ) توجه إىل ( 12)
(  يف ابب املسلم له ولد من نصرانية، رقم احلديث 161-7/160)املصنف( ) يفاحلديث أخرجه عبد الرزاق  ( 13)

( يف كتاب األحكام، ابب ختيري الصيب بني أبويه، رقم احلديث 2/788(، وابن ماجة يف )السنن( )12616)
( يف كتاب الطالق، ابب إسالم أحد الزوجني وختيري الولد، رقم احلديث 6/496(، والنسائي يف )السنن( )2352)
 0 م عن عبد احلميد بن سلمة عن أبيه عن جده(، وكله3495)

  .3/595، مغين احملتاج 7/503، أسىن املطالب 3/164: املهذب (  انظر14)

 / ب من " أ ". 153(  هناية ل15)
  .9/98، روضة الطالبني 10/88وهو كما قال. انظر: فتح العزيز   (16)
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 .(3)على أنه ال يسلم الصيب املسلم إىل الكافر (2)، وابإلمجاع(1)منسوخ
تنتقل إىل  :لت إىل من بعده إىل أن يقدم، وقيلوإذا غاب من يستحق احلضانة انتق

 ، وليس بشيء. (4)السلطان كوالية النكاح
) أنت أحق  :لقوله عليه السالم )ول حق للمرأة إذا نكحت زوجا حىت تطلق( :قال

، وقال (9)ن رجعيا، واملعترب مطلق الطالق وإن كا(8)والشتغاهلا ابلزوج (7)/(6()5)( مامل تنكحي
  .(11)، وجعله ابن سريج قوال خمرَّجا(10)املزين: إن كان الطالق رجعيا فال حق هلا يف احلضانة

وهكذا احلكم فيما لو كان زوج احلاضنة  )إل أن يكون زوجها جد الطفل( :(12)قال
 حضانة ملا قتل محزة وتنازعوا يف ممن له حق يف احلضانة يف اجلملة كالعم وغريه؛ ألن النيب 

وكان هلا زوج وهو جعفر بن  (16)( ) اخلالة أم :، وقال(15)قضى ابحلضانة خلالتها(14)/ (13)ابنته

 ــــــــــــــ
  .3/595تاج ، مغين احمل7/503، أسىن املطالب 10/88: فتح العزيز (  انظر1)

 0مجاع ( (  يف "ب" و"ج" ) ابإل2)
حلية  :يف هذه املسألة، واألحناف ال يقولون هبذا. انظر -هللا رمحه- خالف من الشافعية أبو سعيد االصطخري ( 3)

  .5/210، املبسوط 7/434  العلماء

  .9/101، روضة الطالبني 10/92فتح العزيز  :وأصح القولني هو األول. انظر( 4)
  تقدم خترجيه.  (5)

  .2/390، اإلقناع للشربيين 11/510، احلاوي الكبري 3/164املهذب  :(  انظر6)
 0/ "ب" من "ج" 242ل (  هناية7)
  .4/1494، عجالة احملتاج 9/100، روضة الطالبني 6/393التهذيب  :(  انظر8)

  .9/101، روضة الطالبني 10/91فتح العزيز  :هذا هو املذهب. انظر ( 9)

  .309 :خمتصر املزين  (10)

  .10/91يف فتح العزيز  -هللا رمحه- نقله عنه الرافعي ( 11)

 0قال ( ليست يف "ج"  (  )12)
 0"ج" ) ابنه (  (  يف13)
 0/ "ب" من "ب" 60ل (  هناية14)
 0"ج" ) خلالته (  (  يف15)
:كيف يكتب: هذا ما صاحل :الصلح، يف ابب( يف كتاب2/960البخاري من حديث الرباء بن عازب ) (  أخرجه16)

  0(2552فالن بن فالن وفالن بن فالن وإن مل ينسبه إىل قبيلته أو نسبه،احلديث رقم )
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إن كان املنازع لألم يف احلضانة أعلى درجة من زوجها سقط  :، وقيل) (1))2 أيب طالب
يل كيف يكون زوجها جد الطفل ن قلنا إذا محلنا  ، وليس بشيء، فإن ق(3)حقها من احلضانة

فصورته أن  (6)على اجلدة (5)وإن محلناه ،فهو ظاهر التصوير (4)كالم الشيخ على غري اجلدة
فتنتقل احلضانة إىل  (8)من غريه مث جييء البنه ولد مث متوت األم (7)يتزوج رجل ابمرأة وابنه اببنتها

 . (9)أم األم وهي زوجة اجلد
 (12)الصالة بنية املقام(11)وإن أراد األب أو اجلد اخلروج إىل بلد تقصر إليه( :(10)قال

 )والعصبة من بعده (14)اجلد أحق به (13)والطريق آمن وأرادت األم اإلقامة كان األب أو
كانت األم هي املريدة   (16)السفر، وكذا إذا واالعصبة من أهل احلضانة و أراد (15)تأي إذا كان

ويف الكون  (1)وغريها يقوم مقامها فيها (17)ألن يف الكون مع األم حضانة/ للسفر قدموا عليها؛

 ــــــــــــــ
وأشبه الناس به   ابن عم النيب ،أبو عبد هللا ،جعفر بن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب اهلامشي القرشي (  هو1)

، استشهد يوم مؤتة األولني حيث هاجر إىل أرض احلبشةملهاجرين وكان من ا ،بقليل أسلم بعد علي  ،َخْلقا وخ ل قا
 .1/541أسد الغابة  ،1/312 االستيعاب :يف السنة الثامنة من اهلجرة. انظر

  .7/506، أسىن املطالب 4/1494، عجالة احملتاج 9/100روضة الطالبني  :(  انظر2)

 .9/100، روضة الطالبني 10/90زيز فتح الع :واألول هو األصح. انظر ،4/21: الوسيط (  انظر3)

 0"ج" ) اجلد (  (  يف4)
 0"ج" ) محلنا (  (  يف5)
 0"ب" ) اجلد (  (  يف6)
 0"ب" و"ج" ) بنتها (  (  يف7)
 0"ب" و"ج" ) االبن (  (  يف8)
  .7/230، حاشية الشرباملسي 4/140حاشية عمرية  :(  انظر9)
 0قال ( ليست يف "ج"  (  )10)
 0منه ( "ج" )  (  يف11)
 0"ب" ) اإلقامة (  (  يف12)
 0"ج" ) و (  (  يف13)
 0به ( ليست يف "ج"  (  )14)
 0) كان (  و "ج" "أ  " (  يف15)
  0"ب" و "ج" )لو (  (  يف16)
  0/ أ من " أ "154ل (  هناية17)
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إن كانت هي  :، وقيل(3)والتأديب، وال يقوم غريهم مقامهم يف ذلك حفظ النسب (2)مع هؤالء
وإن أرادت االنتقال من بلد إىل قرية  ،فهي أحق به (4)املنتقلة وأرادت االنتقال إىل بلد آخر

 :شروط (8)على املذهب أربعة (7)، وهنا(6)ليس بشيء، و (5)فاألب أحق به
ما دون ذلك يف حكم  (10)الصالة؛ ألن (9)أن تكون املسافة مما تقصر فيها :أحدها

، ومن األصحاب من مل يشرتط ذلك؛ ألن األب إذا انتقل عن بلده مل ميكنه  ديب (11)اإلقامة
 .(16)ابن الصباغ (15)يار/اخت (14)ال تقصر فيها الصالة، وهذا (13)توإن كان (12)الولد

وإمنا شرط ذلك؛ ألن املسافرة به من  ،أن ينوي النقلة، والقول يف ذلك قوله :(17)الثاين
 .(19)ضرر يف حقه (18)غري االنتقال

 = ــــــــــــــ
 0فيها ( ليست يف "ج"  (  )1)
 0"ب" ) األب أو غريه من العصبات ( بدل من ) هؤالء (  (  يف2)
  .3/527، حتفة احملتاج 3/429، إخالص الناوي 292-11/291البيان  :(  انظر3)

 0آخر ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )4)
  .9/106، روضة الطالبني 10/98فتح العزيز  :، واألول هو املذهب. انظر7/445حلية العلماء  :(  انظر5)
 0وليس بشيء ( ليست يف "ب"  (  )6)
 ج" ) ههنا ( (يف "ب " ) وهلما ( و يف "7)
 0"ج" ) أربع (  (  يف8)
 0"ج" ) يف مثلها (  (  يف9)
 0"ب" ) فإن (  (  يف10)
  .143 -4/142، كنز الراغبني 10/98فتح العزيز  :(  انظر11)
 0الولد ( ليست يف "ب"  (  )12)
 0" ) كان ( أ  " (  يف13)
 0"ج" ) وهو (  (  يف14)
 0/ " أ " من "ب" 61ل (  هناية15)
 .9/107، روضة الطالبني 10/99فتح العزيز  :وهذا هو األصح. انظر ،11/291يف البيان  عنه العمرايننقله  ( 16)

 0"ج" ) والثاين (  (  يف17)
 0"ب" و"ج" ) انتقال (  (  يف18)
  .9/107، روضة الطالبني 11/291، البيان 11/523احلاوي الكبري  :(  انظر19)
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للولد يف  (4)ال حظ (3)؛ ألنه(2)أن يكون الطريق آمنا والبلد الذي يقصده آمن :(1)الثالث
 .(5)السفر مع اخلوف

كاان   (8)، كما لو(7)األم؛ ألهنا إذا سافرت معه صارت أحق به : أن تقيم(6)الرابع 
 . (9)مقيمني

َ أمر نفسه( :قال  (11)، واملستحب له(10)ألنه مستغن عن احلضانة )وإذا بلغ الوالم ويلِّ
 . (13)(12)أن ال ينفرد عن أبويه وال يقطع عنهما برَّه

ويكره هلا  )(17)حىت تتزوج (16)أحدمها (15)بلوت اجلارية كانت عند (14)وإن( قال
 .(18)االنفراد احتياطا

يكره هلا أن تنفرد عنهما إذا كانت بكرا؛ ألهنا مل جترب، وال يؤمن  :ابن الصباغ (19)وقال

 ــــــــــــــ
 0"ج" ) والثالث (  (  يف1)
 0"ج" ) آمناً ( "ب" و (  يف2)
 0"ج" ) إذ (  (  يف3)
 0"ب" ) حفظ (  (  يف4)
  .2/390، اإلقناع للشربيين 7/234، هناية احملتاج 11/291البيان  :(  انظر5)

 0"ج" ) والرابع (  (  يف6)
 0به ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )7)
 0لو ( ليست يف "ب"  (  )8)
 .7/234، هناية احملتاج 7/512، أسىن املطالب 10/98فتح العزيز  :(  انظر9)
  .3/421، إخالص الناوي 10/93، فتح العزيز 3/164املهذب  :(  انظر10)

 0له ( ليست يف "ب"  (  )11)
 0"ب" ) بره عنهما (  (  يف12)
  .11/274، البيان 6/396التهذيب  :(  انظر13)
 "ب" ) وإذا (  (  يف14)
 0"ب" و"ج" ) عندمها (  (  يف15)
 0ليست يف "ب" و"ج" أحدمها (  (  )16)
 0"ج" ) تزوج (  (  يف17)
  .20/221، تكملة اجملموع للمطيعي 2/392، اإلقناع للشربيين 7/508أسىن املطالب  :(  انظر18)

 0"ج" ) قال (  (  يف19)
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 الثيب فهي كالغالم.  (1)أن ختدع، وأما
إن كانت بكرا فظاهر املذهب أهنا ليس هلا االستقالل، بل لألب أن  :وقال اخلراسانيون

أن يزوجها ممن شاء قهرا، وحبس النكاح يزيد على حبس  يسكنها حيث شاء، كما له
 (3)كانت ثيبا تتهم ابلفجور فلجميع/  (2)املسكن، وهذا خمتص مبن له والية اإلجبار، وإن

 . (5)دفعا للعار (4)العصبات إسكاهنا يف مسكن يالحظوهنا فيه؛/
مبصاحله ألهنا أشفق عليه وأعرف  )كان عند األم  (6)ومن بلغ منهما معتوها( :قال

 .(8)وهللا أعلم ،(7)فكانت أحق به كالصغري

 ــــــــــــــ
 0"ب" و"ج" ) أما (  (  يف1)
 0"ج" ) فإن (  (  يف2)
 0/" أ " من "ج" 243ل (  هناية3)
 ". / ب من " أ 154ل (  هناية4)
  .3/602، مغين احملتاج 4/22الوسيط : (  انظر5)
 .1612 :القاموس احمليط :هو من نقص عقله. انظر :املعتوه  (6)
  .3/600مغين احملتاج  :(  انظر7)
 0"ج" زايدة ) ابلصواب (  (  يف8)
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 (1)الجنايات كتاب
 (2)ال يجب/ ومنباب من يجب عليه القصاص 

القصاص مأخوذ من القص، وهو القطع، وفيه معىن املساواة، ومنه مسي املقص مقصا؛  
 .(3)ألنه يقطع مساواي من غري ميل

 .(4)قيد القاتل حببل أو غريهوالقود مأخوذ من قود املست  
، وجيب على من (6)جيب القصاص على صيب، ول معتوه، ول مربسم (5): )لقال

 . (8)يف الطالق (7)ملا بيناهزال عقله مبحرم، وقيل فيه قولن( 
لقوله عليه السالم: ) ال يقتل : )ول جيب القصاص على املسلم بقتل الكافر( (9)قال

 ملا روى ابن عباس أن النيب  (13))ول على احلر بقتل العبد(، (12)(11)( بكافر (10)مسلم
 . (14)(قال: )ال يقتل حر بعبد

 ــــــــــــــ
ي القتل والقطع واجلرح ه :الشرع يفو من جىن جيين جناية، أي أذنب ذنبا.  :يف اللغةوهي  :جنايةمجع  :اجلناايت  (1)

 .8/3أسىن املطالب  ،71 :املصباح املنري :الذي ال يزهق وال يبني. انظر
 0/ ب من "ب" 61ل (  هناية2)
 .1/579املغين يف اإلنباء  :(  انظر3)
 .320 :التنبيهألفاظ ، حترير 580- 1/579املغين يف اإلنباء  :(  انظر4)
 0"ب" ) وال (  (  يف5)
 .264 :حترير ألفاظ التنبيه :املختل العقل. انظر :املربسم   (6)
 0(  ملا بيناهويف "ج" ) كما ( بدل من ) " ) سبق ذكرمها ( بدل ) ملا بيناه (أ  " (  يف7)
  ، بتحقيق الزميل حممد مزايين.898-897غنية الفقيه:  :(  انظر8)
 0قال ( ليست يف "ب" و "ج"  (  )9)
 0"ب" و"ج" ) مؤمن (  (  يف10)
 0(111) رقم احلديث كتابة العلم،  العلم، يف ابب: :( يف كتاب1/53)  البخاري من حديث علي أخرجه  (11)
  .2/246، فتح اجلواد 2/223، فتح الوهاب 12/10احلاوي الكبري  :(  انظر12)
 0"ب" ) بعبده (  (  يف13)
(، واللفظ له، 158قم احلديث )احلدود والدايت وغريه، ر  ( يف كتاب3/133( )الدارقطين يف )السنن (  أخرجه14)

ضعف(،   اإلسناداجلناايت، ابب ال يقتل حر بعبد، وقال: )يف هذا  ( يف كتاب8/35( )والبيهقي يف )السنن الكربى
(، وقال احلافظ 2/263ابن امللقن يف خالصة البدر املنري ) ضعفهو  -هللا عنهما رضي- كالمها من حديث ابن عباس

= 
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جرح الكافر كافرا مث أسلم اجلارح أو جرح العبد عبدا مث أعتق  (2): )فإن(1)قال 
اجلناية  (3)الة اجلناية واالعتبار يف العقوبة حبالألهنما متكافئان ح اجلارح وجب عليه القود(

 . (5)واملراد ابلكافر غري احلريب (4)بدليل احلد
، (6)إذا جرح الذمي ذميا مث أسلم اجلارح مث مات اجملروح ال يقاد به على قول :وقيل

 وليس مبعروف. 
ق أو ذميا مث قامت البينة أنه كان قد عت (8))وإن قتل حر عبدا أو مسلم :(7)قال

ال جيب؛ ألنه  :والثاين، ملا تقدم (11()10)أحدمها جيب وهو األصح ففي القود قولن ( (9)أسلم
 . (12)مل يقصد قتل من يكافئه

حريته، فقال اجلاين هو عبد، (14)ل يعرف رقه و (13))وإن جىن حر على رجل :قال 

 = ــــــــــــــ
/ 7( )األلباين يف )إرواء الغليل(: يف إسناده جويرب وغريه من املرتوكني، وقال 4/52ابن حجر يف تلخيص احلبري )

 .(: )واه جّداً(267
 .2/498، فيض اإلله املالك456 :كفاية األخيار  :انظرو  
 0قال ( ليست يف "ب" و "ج"  (  )1)
 0"ب" ) وإن ( (  يف2)
 0"ج" ) حباله (  (  يف3)
 . 4/24احملتاج  ، مغين11/308البيان  :(  انظر4)
  .4/9، إخالص الناوي 7/16التهذيب  :(  انظر5)

، روضة الطالبني 10/160فتح العزيز  :واألصح أنه يقاد به كما أشار الشارح. انظر، 7/450حلية العلماء  :(  انظر6)
9/150. 

 0قال ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )7)
 0"ب" ) أسلم (  (  يف8)
 0تق ( "ب" و"ج" ) أسلم أو ع (  يف9)
 وهو األصح ( ليست يف " أ ". (  )10)
 . 2/153تصحيح التنبيه  :وهو كما قال. انظر( 11)
 . 3/171املهذب  :(  انظر12)
 0"ج" ) من (  (  يف13)
 0"ب" و"ج" زايدة ) ال (  (  يف14)
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وقد بينا ذلك يف  ن(أان حر فالقول قول اجملين عليه، وقيل فيه قول (1)بل :وقال اجملين عليه
 . (3()2)اللقيط

أي من اجلانبني على األب، واجلد، ول على األم واجلدة (  (4))ول جيب القصاص/
 .(6)( ) ال يقاد والد بولده : (5)لقوله/)بقتل الولد وولد الولد ( 

 وليس بشيء.  ،(7)إن األجداد واجلدات يقتلون به :وقيل
ألنه إذا مل  )وإن وجب القصاص على رجل فورث القصاص ولده مل يستوف( :قال

 .(10)أوىل (9)عليه، فههنا (8)يستحق القصاص على والده جبناية الوالد

 ــــــــــــــ
 0بل ( ليست يف "ب"  (  )1)
كل   :يف الشرع، و خذه من حيث ال حيس بهفعيل مبعىن مفعول من لقطت الشيء لقطا، وهو أ :يف اللغة :اللقيط ( 2)

 .319، كفاية األخيار:330 :املصباح املنري :صيب ضائع ال كاف له. انظر
 ، بتحقيق الزميل حممد مزايين.503 -502غنية الفقيه:  :(  انظر3)
  0/ أ من " أ "155ل  (  هناية4)
 0/" أ " من "ب" 62ل (  هناية5)
 ( يف كتاب2/888( )(، وابن ماجه يف )السنن148-147( رقم احلديث )1/292( )أمحد يف )املسند (  أخرجه6)

اجلناايت، ابب  ( يف كتاب4/12( )( والرتمذي يف )السنن2662الدايت، ابب ال يقتل الوالد بولده، رقم احلديث )
 يف كتاب( 3/140( )(، والدار قطين يف )السنن1400ما جاء يف الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم ال، رقم احلديث )

(، كتاب اجلناايت، 8/38( )والبيهقي يف )السنن الكربى (، واللفظ له،178احلدود والدايت وغريه، رقم احلديث )
 .- -وكلهم عن عمرابب الرجل يقتل ابنه، 

(، كتاب الدايت، ابب ما جاء يف الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم ال، رقم احلديث 4/12وأخرجه الرتمذي يف )السنن(، )
(، 2661(، كتاب الدايت، ابب ال يقتل الوالد بولده، رقم احلديث )2/888( )(، وابن ماجه يف )السنن0114)

(، 8167(، كتاب احلدود، ابب ال تقاد احلدود يف املسجد، رقم احلديث )5/527( )واحلاكم يف )املستدرك
(، كلهم من حديث ابن عباس 180(، كتاب احلدود والدايت وغريه، رقم احلديث )3/141( )والدارقطين يف )السنن

. 
  (.7/268( )واحلديث صححه األلباين مبجموع طرقه يف )إرواء الغليل

 .10/166، فتح العزيز 11/320البيان  :(  انظر7)
 0"ب" ) الولد (  (  يف8)
 0"ب" ) فهنا (  (  يف9)
 .2/401، اإلقناع 11/321البيان  :(  انظر10)
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جيب عليه القصاص عاد إىل اإلسالم أو  :أحدمها )وإن قتل املرتد ذميا ففيه قولن (
 .(3)اجلناية (2)يف الكفر حال ؛ لتساويهما(1)مل يعد، وهو الصحيح

، فعلى هذا جتب الدية، (4)ال؛ ألن حرمة اإلسالم ابقية؛ بدليل حرمة اسرتقاقه :والثاين
 . (6)، وإن مات أو قتل على الردة تعلقت مباله(5)فإن رجع إىل اإلسالم لزمته

قتل ألن الذمي يقتله عنادا، فأشبه ما لو  )وإن قتل ذمي مرتدا فقد قيل جيب ( :قال 
 . (8)، فلو عفا املستحق وجبت الدية(7)مسلما

 .(12)؛ ألنه مباح الدم(11)، وهو الصحيح(10)شيء (9)أي)وقيل ل جيب ( 
 .  (13)وقيل: إن كان عمدا وجب القصاص، وإن كان خطأ مل جتب الدية

أي : )وإن قطع مسلم يد مسلم مث ارتد اجملين عليه ورجع إىل اإلسالم ومات ( قال 
مل ميض عليه يف الردة زمان يسري فيه اجلرح، ففيه قولن أصحهما: أنه )و من القطع 

 .(16)الردة مل يسر فيه اجلرح، فكان وجوده كعدمه (15)ألن زمان/القود (  (14)جيب

 ــــــــــــــ
 .2/154، تصحيح التنبيه 10/161عزيز فتح ال :وهو كما قال. انظر ( 1)
 0"ب" و "ج" ) حالة (  (  يف2)
 .7/269، هناية احملتاج 7/16التهذيب  :(  انظر3)
 .4/37، الوسيط 3/172املهذب  :(  انظر4)
 0"ب" و"ج" ) تعلقت بذمته (  (  يف5)
 . 11/315البيان  :(  انظر6)
 .10/162، فتح العزيز 3/172املهذب  :(  انظر7)
 .10/162فتح العزيز  :انظر  (8)
 0أي ( ليست يف "ب" و"ج"  ( )9)
 0شيء ( ليست يف "ب"  ( )10)
 .2/154، تصحيح التنبيه 10/162فتح العزيز  :وهو كما قال. انظر ( 11)
 .4/25، مغين احملتاج 7/16التهذيب  :(  انظر12)
 .11/316، البيان 7/453حلية العلماء  :(  انظر13)
 0عليه (  "ج" زايدة ) (  يف14)
 0/ ب من "ج" 243ل (  هناية15)
 .4/35، مغين احملتاج 3/172املهذب  :(  انظر16)
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 . (2)اإلمام :وقيل، (1)ويستوفيه ولي ه املسلم
أقام  (3)ال جيب؛ ألنه أتى عليه زمان لو مات فيه، مل جيب القود، فأشبه ما لو :والثاين

 .(5)، ومن األصحاب من طرد القولني يف هذه الصورة أيضا(4)يف الردة زماان يسري فيه اجلرح
  .(6)والكفارة جتب على القولني، وكذا الدية

 (9)الدية، واألول/ (8)الردة زماان يسري فيه اجلرح وجب نصف/ (7)إن أقام على :وقيل
 :وجبت الدية وإال فثالثة أوجه، أحدها إن قلنا جيب القود :. وقال اخلراسانيون(10)أصح
اجلناية، أو مجيع  (12)أقل األمرين من أرش :والثالث ،جيب نصفها :ثلثا الدية، والثاين (11)جيب
 . (13)الدية

 القصاص يف  يف الردة، وجب (14))وإن مات من اجلرح :قال
 ،(15)ألن القصاص جيب يف الطرف مستقرا. (الطرف يف أصح القولني

 ــــــــــــــ
 .11/313، البيان 12/56احلاوي الكبري  :(  انظر1)
 املصدرين السابقني. (  انظر2)
 0"ب" ) إذا (  (  يف3)
 .9/170روضة الطالبني ، 11/312، البيان 7/54التهذيب  :(  انظر4)
-10/193فتح العزيز  :اجلمهور ختصيص القولني بقصر املدة فإن طالت فال قصاص قطعا. انظراألصح عند  ( 5)

 . 9/170، روضة الطالبني 194
 .170-9/169، روضة الطالبني 314-11/313البيان  :(  انظر6)
 0"ب" و"ج" ) يف (  (  يف7)
 / ب من " أ ". 155ل (  هناية8)
 0/"ب" من "ب" 62 (  هناية9)
 .314-11/313، البيان 12/56احلاوي الكبري  :(  انظر10)
 0جيب ( ليست يف "ب"  (  )11)
مأخوذ من قول العرب أرَّشت  بني الرجلني  ريشا، إذا أغريت أحَدمها على اآلخر وواقعت بينهما  :يف اللغة :األرش  (12)

، 199 :ألفاظ التنبيهحترير  :هو ما وجب من املال يف ضمان نقص من عضو وحنوه. انظر :يف الشرعو  اخلصومة.
 .34 :معجم لغة الفقهاء

 .11/314البيان  :انظر .-هللا رمحه- نقله عن اخلراسانيني بتمامه العمراين  (13)
 0"ج" ) اجلروح (  (  يف14)
 .7/279، هناية احملتاج 3/172املهذب  :(  انظر15)
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يد مسلم مث قتله من ال يقاد به ال يسقط القصاص يف الطرف وإن سقط يف  (2)لو قطع (1)وكذا
وال جيب يف  .(8): اإلمام(7)، وقيل(6)الطرف وليه املسلم (5)يستوىف القصاص يف(4)و .(3)النفس
 . (10)، فعلى هذا يضمنه أبقل األمرين من أرش الطرف أو دية النفس(9)تبعاً للنفس :الثاين

كاملسلم للذمي، أو احلر   (13)أييف احملاربة (  (12))ومن قتل من ل يقاد به :(11)قال
ألن القتل  كد ابحملاربة؛ وهلذا جيب القود (  :)ففيه قولن أحدمها، (14)للعبد، أو الوالد للولد

وهو ل جيب(  :)والثاين ،(15)ال جيزئ فيه عفو الويل، فلم يعترب فيه التكافؤ، كحد الزان
إن قلنا إن القتل يف احملاربة حق هلل تعاىل مل  :وقال اخلراسانيون .(16)ح؛ لعموم األخبارالصحي

 .(19)وهللا أعلم ،(18)يعترب (17)يعترب فيه التكافؤ، وإن قلنا حق لآلدمي

 ــــــــــــــ
 0"ب" و"ج" ) وهلذا (  (  يف1)
 0"ب" زايدة ) مسلم (  (  يف2)
 املصدرين السابقني. (  انظر3)
 0و ( ليست يف "ب"  (  )4)
 0"ب" ) من (  (  يف5)
 .7/487، حلية العلماء 313 :خمتصر املزين :(  انظر6)
 0"ج" زايدة ) يستوفيه (  (  يف7)
 .469 :، منهاج الطالبني2/131الوجيز  :(  انظر8)
 . 7/279، هناية احملتاج 12/57احلاوي الكبري  :(  انظر9)
 .2/226، فتح الوهاب 9/169روضة الطالبني  :(  انظر10)
 0قال ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )11)
 0"ج" زايدة ) أي (  (  يف12)
 0أي ( ليست يف "ج"  (  )13)
 0"ب" و "ج" ) لولده (  (  يف14)
 ، 3/173املهذب  :(  انظر15)

 (( وقد تقدم خترجيه. والد بولده)) ال يقاد  :كقوله (  16)

 0اآلدمي ( "ب" و"ج" )  (  يف17)
 0"ب" و"ج" ) اعترب (  (  يف18)
 0وهللا أعلم ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )19)
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 باب ما يجب به القصاص من الجنايات
خطأ، وعمد، وعمد خطأ، فاخلطأ أن يرمي إىل هدف  :(2)ة)واجلناايت ثالث :(1)قال

  .(3)أي فيقتلهفيصيب إنساان ( 
، ومثاله ما (5)قصد فيه إىل شخص (4)ما ال :أن هذا ليس حد اخلطأ، بل حده واعلم

  . (6)ذكره الشيخ أو ما ال قصد فيه إىل الفعل كما لو تزلق فوقع على إنسان
 (9)ال بد فيه من قصد/ (8)مبا (7)أو)والعمد أن يقصد اجلناية مبا يقتل غالبا (  :قال

أن الغلبة معتربة يف  :وحكى اخلراسانيون وجهني آخرين، أحدمها.(12)أيضا (11)شخص (10)ىلإ
أن يعرف  :(15)والثاين ،كثريا وإن مل يكن غالبا  (14)احملدد فيكفي فيه أن يقتل فيه (13)املثقَّل أما/

 . (17)الغلبة، وال الكثرة (16)حصول املوت به من طريق الظاهر وال تعترب
أي كالسوط والعصا  ن يقصد اجلناية مبا ل يقتل غالبا()وعمد اخلطأ أ :قال

 ــــــــــــــ
 0قال ( ليست يف "ب"و"ج"  (  )1)
 0" ) ثالث ( أ  " (  يف2)
 0أي فيقتله ( ليست يف "ب" و "ج"  (  )3)
 0ال ( ليست يف "ب"  (  )4)
 0"ب" و"ج" ) الشخص (  (  يف5)
  .4/8، مغين احملتاج 534 :كفاية األخيار  :(  انظر6)
 0"ب" و"ج" ) و (  (  يف7)
 0مبا ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )8)
 0/" أ " من "ب" 63ل (  هناية9)
 0إىل ( ليست يف "ب" و "ج"  (  )10)
 0"ب" و"ج" ) الشخص (  (  يف11)
  املصدرين السابقني. (  انظر12)
  0/ أ من " أ "156ل (  هناية13)
 0و "ج"  فيه ( ليست يف "ب" (  )14)
 0"ب" ) الثاين (  (  يف15)
 0وال تعترب ( ليست يف "ج"  (  )16)
  .29-4/28الوسيط  الوجهنب يف: (  انظر17)
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، وأما (2)أما وجوبه يف العمد ]فبالنصوص املشهورة )ول جيب القود إل يف العمد( ،(1)الصغري
، وأما عدم وجوبه يف عمد اخلطأ؛ فألنه مل يقصد (4)املشهور فللخرب (3)عدم وجوبه يف اخلطأ؛[

وطئ بشبهة ال جيب عليه (7)مل يقصد الزان و (6)من (5)كما أنالقتل فال جتب عليه عقوبة القتل،  
 . (8)احلد

  (11)أي )من حديد( (10)أي غور ونكاية يف الباطن جرحه مبا له مور( (9)إنف) :قال
، (18)قصب (17)، أو(16)ح دِّد من خشب (15)مما (14)أي )أو غريه( (13)والنشاب (12)كاملسلَّة

  ه القود(وجب علي (1))فمات منهذلك،  (20)غري (19)أو
 ــــــــــــــ
 0"ب" ) الصغرية (  (  يف1)
     :كقوله تعاىل  ( 2)

     من اآلية
 ( من سورة املائدة. 45)

 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 3)
 وقد تقدم خترجيه.عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ((  وضع: )) إن هللا  يشري الشارح إىل قوله  (4)
 0(  يف "ج" ) إذا ( 5)
 0(  ) من ( ليست يف "ج" 6)
 0(  يف "ب" و "ج" ) أبن ( 7)
 . 7/31، التهذيب 3/170: املهذب (  انظر8)

 0إن ( و " ) أ  (  يف "9)
 321حترير ألفاظ التنبيه: : (  انظر10)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج" 11)
 .1/445املسلَّة: اإلبرة الضخمة. انظر: املعجم الوسيط   (12)
 .14/254الن شَّاب: السهام. انظر: لسان العرب  ( 13)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج" 14)
 0(  يف "ج" ) كما ( 15)
 0يف "ب" و "ج" ) اخلشب (  ( 16)
 0(  يف "ج" ) و ( 17)
 0(  يف "ب" و "ج" ) القصب ( 18)
 0(  ) أو ( ليست يف "ب" و "ج"19)
 0(  يف "ب" و "ج" ) وحنو ( 20)
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 .(3)عدواان (2)ألنه قتل عمدا
 (5)، والقلب،/(4)أي كأصول األذنني، والعينني)وإن غرز إبرة يف مقتل (  :قال

( )وإن غرزها يف غري مقتل، (8)ألنه يقتل غالبا القود( (7))وجب عليه ،(6)والصدر، واخلاصرة
ألن الظاهر  يه القود(حىت مات، وجب عل (10))فإن بقي منها ضمناا ، (9)أي كاإللية، والفخذ

 (14)ويف البدن مقاتل (13)ألن له مورا )وإن مات يف احلال فقد قيل جيب(، (12)(11)أنه مات به
، هذا نقل (16)ألنه ال يقتل غالبا ل جيب( :)وقيل ،(15)خفية ال يطلع عليها إال رب الربية

ب القصاص جي (18)، وقال ابن الصباغ هذا التفصيل ال وجه له، بل ال(17)الشيخ أيب حامد
  .(1)وجوب الدية (20)يف (19)أصال، وينبغي أن يكون اخلالف

 = ــــــــــــــ
 0منه ( ليست يف "ب"  (  )1)
 .(  يف "ب" و "ج" ) عمٍد (2)
 .2/395: اإلقناع للشربيين ظر. وان(  يف "ج" ) عدواٍن (3)
 0" ) والعني ( (  يف "ج4)
 0/" أ " من "ج" 244ل (  هناية5)
  .4/9: مغين احملتاج (  انظر6)
 0(  ) عليه ( ليست يف "ب" و"ج" 7)
 . 5-4/4، حتفة احملتاج 11/334: البيان (  انظر8)

  .12/34: احلاوي الكبري (  انظر9)

 . 322أي متأملا. انظر: حترير ألفاظ التنبيه: ضمنا: ( 10)
 0منه (  (  يف "ج" )11)
 . 2/501، فيض اإلله املالك2/219، فتح الوهاب 10/122: فتح العزيز (  انظر12)
 0(  يف "ج" زايدة ) وغوراً ( 13)
 0(  يف "ج" ) ومقاتل ( 14)
 .4/149، كنز الراغبني 3/176: املهذب (  انظر15)

 . 2/501، فيض اإلله املالك4/9: مغين احملتاج (  انظر16)

  .7/460يف حلية العلماء  -رمحه هللا-نقله عنه الشاشي ( 17)

 0(  ) ال ( ليست يف "ج" 18)
 0(  يف "ج" ) خبالف ( 19)
 0(  ) يف ( ليست يف "ج" 20)
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ابلغ يف إدخاهلا وجب  (4)لو (3)يبالغ يف إدخال اإلبرة، فأما (2)واعلم أن هذا فيما إذا مل/
 . (5)القود وجها واحدا

ل صوري ( )أو مبثق، (8)(7)، وحجر الرحا(6)أي كالدبوس)وإن ضربه مبثقل كبري (  :قال
أي  يف رجل ضعيف( (12))أو، (11)مقتل (10)أو يف غري/ )يف مقتل( (9)أي كالعصا الصغري

برد شديد، أو واىل به  (15)يف )أو، (14)أي شديد )أو يف حر(، (13)مبرض، أو صغر أو كرب
 . (16)ألنه يقتل غالبا، فأشبه اجلارح الضرب، فمات منه، وجب عليه القود(

عصرا شديدا أو خنقه خنقا  (18)أو عصر خصيته )وإن رماه من شاهق :(17)قال
أي لكثرته أو لضعفه هو أو لكونه شديدا أو طرحه يف ماء أو انر ل ميكنه التخلص منه ( 

 = ــــــــــــــ
  .10/122يف فتح العزيز  -هللا رمحه- نقله عنه الرافعي( 1)
 0/ ب من "ب" 63ل (  هناية2)
 0"ب" و "ج" ) أما (  (  يف3)
 0"ب" و "ج" ) إذا (  (  يف4)
  .4/9، مغين احملتاج 4/5حتفة احملتاج  :نظر(  ا5)
 .1/270املعجم الوسيط  :عمود على شكل ِهراوة مدملكة الرأس. انظر :الدَّب وس ( 6)
 .6/126لسان العرب  :وهي آلة يطحن هبا. انظر :الرحا ( 7)
  .11/335البيان  :(  انظر8)
 0"ج" ) الصغرية (  (  يف9)
 / ب من " أ ". 156ل (  هناية10)
أن الضرب ابملثقل إذا كان يف غري مقتل ال يوجب القصاص. انظر: روضة الطالبني  -هللا رمحه- ذكر النووي ( 11)

9/125.  

 0أو ( ليست يف "ب" و "ج"  (  )12)
  .12/38احلاوي الكبري  :(  انظر13)
 0أي شديد ( ليست يف "ب" و "ج"  (  )14)
 0و "ب"  "أ  "ليست يف يف (  (  )15)
  .9/125، روضة الطالبني 3/176املهذب  :(  انظر16)
 0قال ( ليست يف "ب" و "ج"  (  )17)
 0"ج" ) خصاه (  (  يف18)
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 . (2)أي إذا مات فيه ملا قدمناه)وجب عليه القود (  (1)مكتوفا
جتب القود و  (3)فلو خنقه زماان ال ميوت يف مثله غالبا مل جيب عليه :قال ابن الصباغ

وهو  (5)والقاضي أبو الطيب ذكر القود مطلقا .(4)الدية مغلظة يف هذه الصورة األخرية
عتبار بقدرته على الدفع، والقود واجب اال  (9)وعندي أنه (8)يف املستظهري (7). قال(6)األصح

 . (11)ال جيب عليه الدفع عن نفسه(10)ال سيما إذا قلنا 
 (15)حبيث ال ميكنه التخلص منها (14)أي وهي ((13) (12)وإن طرحه يف جلة) :قال

؛ (16)وهو األصح (أحدمها جيب القود :فالتقمه حوت قبل أن يصل إىل املاء ففيه قولن)
 (18)ألن اختيار احليوان شبهة (ل جيب :والثاين) (17)ألنه لو مل يبتلعه احلوت لكان ال يتخلص

 ــــــــــــــ
 .157 :منهاج الطالبني :(  انظر1)

 ألنه يقتل غالبا، فأشبه اجلارح. :وهو قوله ( 2)
 0عليه ( ليست يف "ج"  (  )3)
  .7/463يف حلية العلماء  -هللا رمحه- نقله عنه الشاشي ( 4)
  .7/463يف حلية العلماء  -هللا رمحه- نقله عنه الشاشي ( 5)
  .9/126، روضة الطالبني 10/123فتح العزيز :خبالفه. انظر -ما هللارمحه- جزم الرافعي والنووي ( 6)

 0"ب" ) وقال (  (  يف7)
ن، ذكر فيه خالفا كثريا كتاب يف فروع الشافعية، حملمد بن أمحد بن احلسني الشاشي، يقع يف جملدي  :املستظهري  (8)

 :للعلماء، صنفه للخليفة املستظهر ابهلل، ولذلك يلقب ابملستظهري، وأصل امسه حلية العلماء، وهو مطبوع. انظر
 .1/277، طبقات ابن قاضي شهبة 116 :العقد املذهب

 0وعندي أنه ( ليست يف "ب"  (  )9)
 0"ب" زايدة ) أنه (  (  يف10)
  .464-7/463حلية العلماء  ( 11)

 .260 :القاموس احمليط :معظم املاء. انظر :الل جَّة ( 12)
 0) حبر ( زايدة  "أ  " (  يف13)
 0"ب" و"ج" ) وهو (  (  يف14)
  .4/14، مغين احملتاج 4/8حتفة احملتاج  :(  انظر15)

  .9/134، روضة الطالبني 10/137وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 16)

  .4/155، كنز الراغبني 11/340: البيان (  انظر17)
  .10/137، فتح العزيز 3/176: املهذب (  انظر18)
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إذا التقمه بعد أن وصل إىل املاء فأما إذا التقمه  (3)القوالن :، وقيل(2)الدية (1)فعلى هذا جتب
، فلو كان املاء (4)قبل أن يصل إىل املاء فإنه ال جيب القود قوال واحدا؛ ألنه مل يهلك بفعله

ألقاه من شاهق ال يسلم منه فتلقاه رجل  (7)لوو  ،(6)خطأ (5)ميكنه التخلص منه فهو عمد/
 . (9)أهنما كالشريكني يف القتل :لثفقده بنصفني فثالثة أوجه: الثا (8)ابلسيف

، فمات (12)سبع فقتله أو أمس  كلبا فأهنشه (11)فيها (10)وإن طرحه يف زبية) :قال
وأفاعي  (14)نصيبني (13)أي كثعابني مصر وعقارب/ (أو ألسعه حية أو عقراب يقتل مثلها غالبا

ابلسيف أو مبثله ن فيه  (18)، وهل يقتص(17)ملا تقدم (وجب عليه القود (16)فقتله) (15)مكة

 ــــــــــــــ
 0"ج" ) ال جتب (  (  يف1)
 .9/134، روضة الطالبني 11/340: البيان (  انظر2)

 0"ج" زايدة ) فيما (  (  يف3)
  .9/134روضة الطالبني  :(  انظر4)

 0/ " أ " من "ب" 64ل (  هناية5)
  .4/8حتفة احملتاج  ،4/33: الوسيط (  انظر6)

 0يف "ب" ) وإن ( و  لو (ف" ) أ  " (  يف7)
 0"ب" و "ج" ) بسيف (  (  يف8)
، منهاج الطالبني: 9/133، روضة الطالبني 10/137أصحها: وجوب القصاص على القاد. انظر: فتح العزيز( 9)

157.  

 .322:حترير ألفاظ التنبيه :بضم الزاي وإسكان الباء، وهي حفرة حتفر لألسد.انظر :الز بْية ( 10)
 0"ب" و "ج" ) مع (  (  يف11)
 .2/958املعجم الوسيط  :من هنش هنشا، أي تناوله بفمه ليعضه. انظر :النهش ( 12)
  0/ أ من " أ "157هناية ل  (13)
يا وسوراي، بفتح النون وكسر الصاد، مدينة عامرة تقع يف أقصى مشال اجلزيرة الفراتية على احلدود بني ترك :نصيبني ( 14)

إىل تركيا، على جادة القوافل من املوصل إىل الشام، بينها وبني املوصل ستة أايم، وهي مدينة  -اليوم- واحلدود حتوزها
 .319 :، معجم املعامل اجلغرافية5/288معجم البلدان  :وبئة لكثرة بساتينها ومياهها. انظر

  .11/344، البيان 7/37: التهذيب (  انظر15)

 0" ) فقتلته ( "ب (  يف16)
 ألنه يقتل غالبا، فأشبه اجلارح. وهو قوله:   (17)
 0"ب " و"ج" زايدة ) منه (  (  يف18)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

246 

 . (1)وجهان
، (5)قولن (4)ففيه)، (3)أي كحيات املاء وحيات احلجاز (وإن مل يقتل غالبا) :(2)قال
على ما بيناه، فعلى هذا جتب الدية على  (7)(6)النتفاء العمدية (أنه ل جيب :أصحهما

جيب القصاص؛ ألن السم له  ثري يف الباطن، ويف البدن  :الثاينو  ،(8)الصحيح من القولني
، ولو أنه قيده وتركه يف أرض تكثر (9)مقاتل خفية فيكون السم ملحقا ابحملدد على هذا القول

 . (13)وال دية (12)فال قصاص (11)السباع فجاء سبع أو حية فقتلته(10)فيها احليات و
ألنه تسبب إىل قتله عمدا  (يه القودوإن أكره رجال على قتله وجب عل) :(14)قال

 . (18)(17)أنه ال جيب القود (16)فيه قول آخر/ :، وقيل(15)عدواان فأشبه ما لو رماه بسهم فقتله

 ــــــــــــــ
  .9/229، روضة الطالبني 10/276أصحهما: الثاين. انظر: فتح العزيز   (1)
 0(  ) قال ( ليست يف "ب" و"ج" 2)
  .11/344: البيان (  انظر3)

 0(  ) ففيه ( ليست يف "ج" 4)
 0"ج" ) فقوالن (  يف(  5)
 0"ب" ) العمد (  (  يف6)
  .10/151، فتح العزيز 3/177: املهذب (  انظر7)
  .9/143، روضة الطالبني 10/151وهو كما قال. انظر: فتح العزيز   (8)
 .10/151فتح العزيز  ،7/37: التهذيب (  انظر9)
 0"ب" و"ج" ) أو (  (  يف10)
 0"ج" ) فقتله (  (  يف11)
 0"ج" زايدة ) عليه (  (  يف12)
  .9/143، روضة الطالبني 7/38: التهذيب (  انظر13)
 0قال ( ليست يف "ب" و "ج"  (  )14)
  .2/220، فتح الوهاب 3/178: املهذب (  انظر15)

 0/"ب" من "ج" 244ل (  هناية16)
 0القود ( ليست يف "ج"  (  )17)
، روضة الطالبني 10/139ملذهب األول. انظر: فتح العزيز . وا4/15، مغين احملتاج 7/258: هناية احملتاج (  انظر18)

9/135. 
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 ،(3)ألنه قتله ظلما ((2)أصحهما أنه جيب) (1)أي بفتح الراء (ويف املكَره قولن) :قال
 (6)جهة (5)عليه رجل فقتله يف (4)لوالثاين: ال جيب؛ ألنه قتله للدفع عن نفسه فأشبه ما لو صا

ال جيب عليه شيء وجواب  :، وقيل(10)نصف الدية (9)فعلى هذا جيب عليه، (8)(7)الدفع
وجواب  (13)شيء على إتالف مال لرجل فإنه ال جيب عليه (12)لو أكره ، كما(11)مستقرا
اه على كل ما يتحقق به اإلكر   :قال بعض أصحابنا .(15)على الصحيح من املذهب (14)مستقرا

إمنا يتحقق اإلكراه ههنا ابلقتل  :وقال ابن الصباغ (18)، /(17)(16)الطالق يكون إكراها ههنا
القوالن إذا  :، وقيل(21)أو الضرب الذي ميوت منه (20)اجلرح الذي خياف منه التلف (19)أو

 ــــــــــــــ
 0"ب" و"ج" ) بفتح الراء قوالن ( بدل من ) قوالن أي بفتح الراء (  (  يف1)
 0"ب" زايدة ) القود (  (  يف2)
  .4/1506، عجالة احملتاج 7/64، التهذيب 3/178: املهذب (  انظر3)

 .1323 :اموس احمليطالق :أي سطا واستطال. انظرصال: ( 4)
 0"ج" ) من (  (  يف5)
 0"ب" ) وجهه (  (  يف6)
 0) للدفع (  "ب" (  يف7)
  .10/139، فتح العزيز 11/351: البيان (  انظر8)
 0(  ) عليه ( ليست يف "ب" 9)
 . 20/316، تكملة اجملموع للمطيعي 4/9: حتفة احملتاج (  انظر10)

 .11/356البيان  ،4/31: الوسيط (  انظر11)
 0"ج" ) أكرهه (  (  يف12)
 ليست يف " أ " و "ب".شيء (  (  )13)
 0وجوابً مستقراً ( ليست يف "ب"  (  )14)
  .9/142، روضة الطالبني 10/150وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  (15)
 0"ب" ) على القتل (  (  يف16)
  .7/469، حلية العلماء 4/32: الوسيط (  انظر17)
 0ن "ب" / ب م64ل (  هناية18)
 0"ب" و"ج" ) و (  (  يف19)
 0التلف ( ليست يف "ب"  (  )20)
  .11/353يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين  (21)
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 . (4)غري اإلمام وجب عليه القود قوال واحدا (3)أكرهه (2)اإلمام أما إذا (1)أكرهه
ول ) (5)ألنه تسبب إىل قتله (إن أمر من ل مييز فقتله وجب القود على ايآمرو ) :قال

ال يعرف أن  (9)أعجميا (8)/(7)، وهكذا احلكم لو كان(6)ألنه كاآللة لآلمر (شيء على املأمور
 . (10)طاعته ال جتوز يف القتل بغري حق

م وجب القود وإن أمر السلطان رجال بقتل رجل بوري حق واملأمور ل يعل) :(11)قال
غريه، فأشبه ما لو قتله  (12)ألن السلطان ال يقتل بيده ]يف العادة بل أيمر (على السلطان

ألن  ،وال جيب على املأمور قصاص وال دية وال كفارة وال إمث عليه؛ ألنه معذور (14)،[(13)بيده
 . (16)(15)الظاهر أنه ال أيمر إال ابحلق، وطاعته واجبة عليه

 :ألنه ال جتوز طاعته فيما ال حيل؛ لقوله (لقود على املأموروإن علم وجب ا) :قال
 فصار كما لو قتله بغري  (17)( ) ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق

 ــــــــــــــ
 0"ب" ) اكره (  (  يف1)
 "ب" ) فإن ( بدل من ) أما إذا (  (  يف2)
 0"ب" ) اكره (  (  يف3)
  .9/135، روضة الطالبني 7/468: حلية العلماء (  انظر4)
 . 10/141، فتح العزيز 7/69: التهذيب (  انظر5)

  .4/17، مغين احملتاج 10/141، فتح العزيز 3/179: املهذب (  انظر6)

 0"ب" و"ج" ) أمر (  (  يف7)
 / ب من " أ ". 157ل (  هناية8)
 0"ج" ) عجمياً (  (  يف9)
  املصادر السابقة. (  انظر10)
 0(  ) قال ( ليست يف "ب" و "ج" 11)
 0"ج" زايدة ) به (  (  يف12)
 . 4/18، مغين احملتاج 11/350: البيان (  انظر13)

 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 14)
 0عليه ( ليست يف "ب" و "ج"  (  )15)
  .9/139، روضة الطالبني 4/32، الوسيط 12/72: احلاوي الكبري (  انظر16)
(، وأمحد يف 3788مراء يؤخرون الصالة، رقم احلديث )ابب األ (  يف2/383( )(  أخرجه عبد الرزاق يف )املصنف17)

( وابن أيب شيبة يف )املصنف ،(، وكالمها من حديث ابن مسعود 3889( رقم احلديث )6/432( ))املسند
= 
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أمره انزل منزلة اإلكراه فيجب عليه  أنَّ  :والبصريون وجها وحكى اخلراسانيون .(1)أمره
  .(3)(2)القود

 . (5)فيه وجهان ،اإلمامة (4)هل خيرج ابإلكراه على القتل عنو 
، أما (6)ملا تقدم (وإن أمس  رجال حىت قتله آخر وجب القود على القاتل): قال

وال دية  ،(9)( من قتل غري قاتله (8)الناس على هللا (7)) أعىت : املمسك فال قود عليه؛ لقوله
 (1)ابلضمان على كل واحد منهما، والقود (12)فاملطالبة (11)، نعم، لو كان املقتول عبدا(10)أيضا

 = ــــــــــــــ
 مرسل(، واللفظ له، من 15564)إمام السرية أيمرهم ابملعصية من قال: ال طاعة له، رقم احلديث  (  يف12/546)

 (.2/1250)صحيح اجلامع وقد صححه األلباين يف  ،-ه هللارمح-البصري  احلسن
كتاب   (،6/2649) وهو عند البخاري ومسلم بلفظ: )ال طاعة يف املعصية إمنا الطاعة يف املعروف(: أخرجه البخاري

(، كتاب 3/1469(، ومسلم )6830التمين، ابب ما جاء يف إجازة خرب الواحد الصدوق، رقم احلديث )
  .(، من حديث علي 1840ب طاعة األمراء يف غري معصية وحترميها يف املعصية، رقم احلديث )اإلمارة،ابب وجو 

  .7/68، التهذيب 3/178: املهذب (  انظر1)

 0"ب" و"ج" ) القود عليه (  (  يف2)
  .9/136، روضة الطالبني 4/31، الوسيط 12/73احلاوي الكبري  :(  انظر3)
 0"ب" ) من (  (  يف4)
والصحيح عند أهل السنة واجلماعة أنه ال خيرج ابإلكراه  ،7/469، حلية العلماء 12/76احلاوي الكبري  :(  انظر5)

 .375-373 :شرح العقيدة الطحاوية :القتل عن اإلمامة. انظر

  .ألنه قتله ظلما :وهو قوله  (6)

  .2/160 من عتا يعتو عتوا، أي جترب وتكرب. انظر النهاية يف غريب احلديث :أعىت  (7)
 0"ج" زايدة ) تعاىل (  (  يف8)
( يف  3/96( )(، والدار قطين يف )السنن16376( رقم احلديث )299-26/298( )أمحد يف )املسند (  أخرجه9)

احلدود، ابب أعىت  ( يف كتاب5/499( )(، واحلاكم يف )املستدرك57احلدود والدايت وغريه، رقم احلديث ) كتاب
ومل خيرجاه(، والبيهي يف  اإلسناد(، وقال: )هذا حديث صحيح 8090 قاتله، رقم )الناس على هللا من قتل غري

اجلناايت، ابب إجياب القصاص على القاتل دون غريه، واللفظ له، وقد حسَّنه  ( يف كتاب8/26( ))السنن الكربى
 رؤوط ومن معه يف حتقيقهم للمسند.شعيب األ

  .11/342، البيان 7/69، التهذيب 12/83: احلاوي الكبري (  انظر10)

 0"ج" زايدة ) فللموىل (  (  يف11)
 0"ج" ) املطالبة (  (  يف12)
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 . (2)على القاتل (1)والقود
وإن شهد على رجل فقتل بشهادته مث رجع وقال تعمدت ذل  وجب عليه ) :(3)قال
فمات منه وجب  (6)فأكلهوإن أكره رجال على أكل سم قاتل )(5)/ (4)كما يف املكره  (القود

 :(وإن قال مل أعلم أنه سم قاتل ففيه قولن)] ،(7)ألنه سبب يقتل غالبا (عليه القود
ال جيب؛ ألنه جيوز أن خيفى عليه  :والثاين (9)[،(8)ألن السم يقتل غالبا ؛أنه جيب :أحدمها

 . (11)فعلى هذا جتب الدية يف أصح القولني ،(10)فجعل شبهة
 (فأطعمه رجال أو خلطه بطعام للرجل فأكله (13)السم بطعاموإن خلط ) :(12)قال

 (17)أحدمها ال جيب؛/  :(قولن (16)ففيه) (15)ال يكسر حدة السم (14)أي وكان الطعام حبيث
 فإن مل  ،(19)جيب؛ ألنه يولد املباشرة عرفا :والثاين، (18)ألنه أكله ابختياره

 ــــــــــــــ
 0"ب" و"ج" ) والقرار ( (  يف1)
  .4/1505، عجالة احملتاج 9/132: روضة الطالبني (  انظر2)

 0(  ) قال ( ليست يف "ب" و"ج" 3)
  .4/11تاج ، مغين احمل7/254، هناية احملتاج 10/129: فتح العزيز (  انظر4)

 0/" أ " من "ب" 65ل (  هناية5)
 0) فأكله ( زايدة  "أ  " (  يف6)
 . 4/11، مغين احملتاج 3/177: املهذب (  انظر7)

  .7/256، هناية احملتاج 9/129، روضة الطالبني 7/36: التهذيب (  انظر8)

 0املعقوفني سقط من "ب"  (  ما بني9)
  .10/132، فتح العزيز 7/36، التهذيب 3/178: املهذب (  انظر10)
  .9/130، روضة الطالبني 10/132وهو كما قال. انظر: فتح العزيز   (11)
 0(  ) قال ( ليست يف "ب" و"ج" 12)
 0"ب" ) ابلطعام (  (  يف13)
 0"ج" زايدة ) أنه (  (  يف14)
  .11/346: البيان (  انظر15)

 0ج" ) فيه (  (  يف16)
  0/ أ من " أ "158(  هناية ل 17)
  .8/10، أسىن املطالب 3/177: املهذب (  انظر18)

 . 20/311، تكملة اجملموع للمطيعي 11/347، البيان 2/126: الوجيز (  انظر19)
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طعام (5)به  (4)عليه قيمة ما خلط ، وجيب(3)قوالن :، وقيل(2)القصاص وجبت الدية (1)نوجب
  .(7)(6)الغري؛ ألنه أفسده عليه

ألنه  (القود (8)عليه وإن قطع أجنيب سلعة من رجل بوري إذنه فمات وجب) :قال
بكسر السني غدة تكون بني اجللد واللحم فتظهر كاجلوزة  (11)السلعة ،(10)(9)متعدٍّ ابلقطع

 . (13)هي الشجة أكرب يف الرأس والبدن، وبفتح السني (12)أو/
أحدمها جيب  :فمات ففيه قولن (14)وإن قطعها حاكم أو وصي من صوري) :قال
ألنه مل يقصد القتل  (ل جيب :والثاين) ،(16)ما ال جيوز له قطعه (15)ألنه قطع منه (عليه القود

، أما لو قطعها األب أو اجلد من صغري أو (18)فعلى هذا جتب الدية مغلظة ،(17)بل اإلصالح
أنه ال جيب عليهما  :، وحكى يف احلاوي وجها(19)وجبت الدية دون القصاص جمنون

 ــــــــــــــ
 0"ج" ) جيب (  (  يف1)
  .10/132فتح العزيز  ،7/467، حلية العلماء 4/30: الوسيط (  انظر2)
 . 9/130، روضة الطالبني 10/132: فتح العزيز املصادر السابقة. والطريق الثاين هو األصح. انظر (  انظر3)

 0"ب" و"ج" ) خلطه (  (  يف4)
 0"ب" و"ج" زايدة ) من (  (  يف5)
 0عليه ( ليست يف "ب" و "ج"  (  )6)
  .9/131روضة الطالبني  :(  انظر7)
 0"أ  "ليست يف عليه (  (  )8)
 0"ب" و "ج" ) بقطع (  (  يف9)
 .11/331البيان  :(  انظر10)
 0السلعة ( مكررة يف "ب"  (  )11)
 0" من "ج"  / " أ245ل (  هناية12)
 .172 :، املصباح املنري7/232لسان العرب  (  انظر:13)
 0"ب" ) صيب (  (  يف14)
 0منه ( ليست يف "ج"  (  )15)
  .20/293، تكملة اجملموع للمطيعي 4/32، مغين احملتاج 3/175: املهذب (  انظر16)
  .8/42، أسىن املطالب 10/184، فتح العزيز 3/175: املهذب (  انظر17)
  .9/165، روضة الطالبني 11/331: البيان (  انظر18)

  .12/51: احلاوي الكبري (  انظر19)
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 وليس بشيء.  ،(1)ضمان
؛ (2)و ثرياً  ألن له حقيقةً  (وإن قتل رجال بسحر يقتل غالبا وجب عليه القود) :قال
أهل خيرب حني  ، وجالَّ عمر (4)، وقتلت حفصة جارية هلا سحرهتا(3)سحر فإن النيب 
. (7)وقد يكون فعال كالتدخني كالرقية،  (6)والسحر قد يكون قوال/ يده، (5)فتكوعت سحروا ابنه

وليس بشيء، وحيرم فعل السحر وتعليمه؛  ،(9)له يقةال حق :من أصحابنا (8)وقال االسرتاابذي
، ]وحكى الغزايل يف الوسيط أنه (10)حبرمته فإن تعلمه مل يكفر إال إذا اعتقد إابحته مع العلم

 . (13)[ (12)(11)جيوز تعلم السحر وإمنا احملرم فعله

 ــــــــــــــ
  .12/51احلاوي الكبري   (1)

 . 13/93، احلاوي الكبري 3/260: املهذب (  انظر2)
-4/1719(، ومسلم )3095ليس وجنوده، احلديث )صفة إب بدء اخللق، ابب (، يف كتاب3/1192(  أخرجه البخاري )3)

 (، من حديث عائشة رضي هللا عنها.2189احلديث ) يف ابب السحر، السالم، (، يف كتاب1720
(، واللفظ له، وعبد 14( يف كتاب العقول، ابب ما جاء يف الغيلة والسحر، رقم احلديث )2/871(  أخرجه مالك يف )املوطأ( )4)

(، وابن أيب شيبة يف )املصنف( 18747(  يف ابب قتل الساحر، رقم احلديث )181-10/180الرزاق يف )املصنف( )
كلهم من   ( 8/136والبيهقي يف )السنن الكربى( )، (27912(  يف ابب الدم يقضي فيه األمراء، رقم احلديث )5/453)

 ن بن سعد بن زرارة.إال مالكا فقد خّرجه من حديث حممد بن عبد الرمح -رضي هللا عنهما-حديث ابن عمر 
 . 2/569الكوع: بفتح الكاف والواو، أن تعوج اليد من ِقَبل الكوع. انظر: النهاية يف غريب احلديث  ( 5)
 0/"ب" من "ب" 65(  هناية ل6)
  .12/63: البيان (  انظر7)
له وجوه مشهورة  شافعية يف عصره،أحد أئمة ال( هـ، الفقيه اخلنت، 311ولد سنة: ) سي االسرتاابذي،الفار  حممد بن احلسن ( هو8)

 .3/136طبقات السبكي ( هـ. انظر: 386تويف سنة: ) ) شرح التلخيص ( يف املذهب، من مصنفاته:
  .3/260يف املهذب  -رمحه هللا-نقله عنه الشريازي  ( 9)
  .7/261، التهذيب 3/260: املهذب (  انظر10)
  .4/110الوسيط    (11)

بن حسن: واختلفوا: هل يكفر الساحر أو الن فذهب طائفة من السلف إىل أنه يكفر، وبه قال قال الشيخ عبد الرمحن  (12)
مالك وأبو حنيفة وأمحد، قال أصحابه: إال أن يكون سحره أبدوية وتدخني وسقي شيء يضر فال يكفر . وقال الشافعي: إذا 

تقده أهل اببل من التقرب إىل الكواكب تعلم السحر قلنا له : صف لنا سحرك ، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اع
-386 انظر : فتح اجمليد:  السبعة، وأهنا تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان ال يوجب الكفر فإن اعتقد إابحته كفر .

387. 
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" و"ج" 13)
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 فصل
و أن واعلم أن هلذا شرطا وه (اشرتك مجاعة يف قتل واحد قتلوا به (2)وإن) :(1)قال

 (3)تكون جناية كل واحد منهم لو انفردت ومات أضيف اهلالك إليها وعند االشرتاك النقطع
عليهم جعل االشرتاك ذريعة إىل سفك  (5)إىل غريها ألان لو مل نوجب القصاص/ (4)ابإلضافة
 . (8)جاز نص عليه (7)فلو أراد الويل أن يقتل البعض وأيخذ املال من البعض ،(6)الدماء

فهما  (12)(11)ماتفجراحة  (10)وإن جرحه واحد جراحة وجرحه آخر مائة) :(9)قال
وقد ميوت من جرح وال ميوت من جراحات  (15)يف البدن (14)له سراية (13)ألن اجلرح (قاتالن

 . (16)واهلالك حصل عقيب فعلهما فيضاف إليهما
 

قطع ألن ال (فهما قاتالن (2)ايآخر ذراعه فمات(1)وإن قطع أحدمها كفه و) :(17)قال

 ــــــــــــــ
 0(  ) قال ( ليست يف "ب" و "ج"1)
 0(  يف "ب" و"ج" ) وإذا ( 2)
 0يف "ب" و"ج" ) ال يقطع (   (3)
 0(  يف "ج" ) االضافة ( 4)
 / ب من " أ ". 158(  هناية ل 5)
  .457، كفاية األخيار: 11/326، البيان 7/25، التهذيب 12/30: احلاوي الكبري (  انظر6)

 0(  يف "ب" و"ج" ) الباقني ( 7)
  .6/34األم  ( 8)

 0(  ) قال ( ليست يف "ب" و"ج" 9)
 0ج" ) متام ( (  يف "10)
 0مات (و )  و "ب" (  يف " أ "11)
 يف"ج" زايدة )منها(. (12)
 0(  يف "ب" زايدة ) ليس ( 13)
 .166أي دام أمله وتعدى أثره. انظر: املصباح املنري: سراية اجلرح:  ( 14)
 0(  ) يف البدن ( ليست يف "ب" 15)
  .4/18، مغين احملتاج 3/174: املهذب (  انظر16)
 0ليست يف "ب" و"ج" (  ل(  ) قا17)
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حصل اهلالك أضيف إىل القطعني (4)ضعفت أبمل القطع األول، فإذا (3)الثاين صادف بنية
 . (5)مجيعا

رقبته أو قطع حلقومه أو مريه أو  (8)ايآخر (7)زحوإن قطع أحدمها يده و ): (6)قال
 ،(9)ألن الثاين قطع سراية األول (فاألول جارح والثاين قاتل)أي وأابهنا منه  (أخرج حشوته

 . (11)على الدية وجب على القاطع دية اليد وعلى القاتل دية النفس (10)عفا عن القصاص فلو
ألن  (وإن اشرتك األب واألجنيب يف قتل البن وجب القود على األجنيب) :(12)قال

  .(15)(14)فأشبه ما لو شارك غريه (13)مبشاركة األب مل تتغري صفة العمدية/
خفيفة وجرحه  (16)و ضربه أحدمها بعصاوإن اشرتك املخطئ والعامد يف القتل أ)

 . (19)قتل العمد (18)ألنه مل يتمحض (مل جيب القود على واحد منهما (17)ايآخر ومات
 = ــــــــــــــ
 0) قطع ( زايدة  "أ  " (  يف1)
 0"ج" زايدة ) منها (  (  يف2)
 ) نفسه (." أ " زايدة  (  يف3)
 0"ج" ) وإذا (  (  يف4)
  .2/222، فتح الوهاب 8/22، أسىن املطالب 10/154: فتح العزيز (  انظر5)
 0قال ( ليست يف "ب" و "ج"  (  )6)
 .223 :معجم مقاييس اللغة :. انظرء حبديدة أو غريهافرض يف الشيال :زاحل ( 7)
 0"ج" ) واآلخر جز (  (  يف8)
  .20/294، تكملة اجملموع للمطيعي 4/158، كنز الراغبني 7/27: التهذيب (  انظر9)
 0(  ) عن القصاص ( ليست يف "ب" و "ج" 10)
  .8/22، أسىن املطالب 10/154: فتح العزيز (  انظر11)

 0يست يف "ب" و"ج" (  ) قال ( ل12)
 0/ " أ " من "ب" 66(  هناية ل13)
 0"ب" و"ج" ) غري األب (  (  يف14)
  .2/224، فتح الوهاب 10/179، فتح العزيز 3/174: املهذب (  انظر15)
 0"ج" ) بعصاه (  (  يف16)
 0"ب" ) فمات (  (  يف17)
  .14/28لسان العرب  :الذي خلص حىت ال يشوبه شيء. انظر :( احملض18)
  .11/328، البيان 7/48: التهذيب (  انظر19)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

255 

جرحه آخر أو جرحه سبع وجرحه  (3)أو) (2)أي عامدا (وإن جرح نفسه): (1)قال
ألنه شريك  عامٍد وإمنا سقط  (أحدمها جيب القود على اجلارح :آخر فمات ففيه قولن

ألنه إذا مل جيب على شريك اخلاطئ  (ل جيب :والثاين) ،(4)مانه ملعىن فيه ال ملعىن يف فعلهض
 . (6)وجنايته غري مضمونة كان أوىل (5)مع أن جنايته مضمونة فألن ال جيب هنا

ال يقتل يف  (8)أي (وإن جرحه واحد وداوى هو جرحه بسم غري موح) :(7)قال
ل جيب  :اجلرح يف حلم حي فمات فقد قيل (11)أو خاط/يقتل غالبا،  (10)لكنه)و  (9)احلال

عمد خطأ، فال جيب  (13) يقصد اجلناية، فيكون فعل/مل(12)ألن اجملروح هنا (القود على اجلارح
 .(14)القود على شريكه

   
كاملسألة قبلها، أما لو كان السم موحيا أي يقتل يف   ((16)وقيل على قولني) :(15)قال

 ــــــــــــــ
 0قال ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )1)
 0أي عامداً ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )2)
 0أو ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )3)
  .20/292، تكملة اجملموع للمطيعي 4/18، حتفة احملتاج 10/180: فتح العزيز (  انظر4)

 0"ب" و"ج" ) ههنا (  (  يف5)
 . 4/166، كنز الراغبني 4/28، إخالص الناوي 3/173: املهذب ر(  انظ6)
 0قال ( ليست يف "ب" و "ج"  (  )7)
 0أي ( ليست يف "ب"  (  )8)
 .387 :، املصباح املنري15/172لسان العرب  (  انظر:9)
 0) لكنه ( "ج"  و " أ " (  يف10)
  0/ أ من " أ "159ل  (  هناية11)
 0"ب" و"ج" ) ههنا (  (  يف12)
 0/ ب من "ج" 245ل (  هناية13)
  .4/32، مغين احملتاج 10/183، فتح العزيز 7/49التهذيب  :(  انظر14)

 0قال ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )15)
 0"ب" و"ج" ) القولني (  (  يف16)
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، ولو خاط (1)القصاص يف النفس؛ ألنه قطع سراية جرحه ابلسماحلال مل جيب على اجلارح 
 . (2)اجلرح يف حلم ميت وجب القود على اجلارح؛ ألنه ال سراية ابخلياطة يف حلم ميت

ففيه ) (3)أي وليس أاب وال جدا فمات (وإن خاط اجلرح من له عليه ولية) :قال
 (5)ال والية له (4)كما لو كان ممن  (جيب القود على الويل وجيب على اجلارح :قولن، أحدمها

نظر يف مداواته يف  (8)ألنه مل يقصد اجلناية وله (ل جيب على الويل :والثاين)، (7)(6)عليه
فعلى هذا  ،(12)ألنه شريك من فعله عمد خطأ (اجلارح (11)جيب على/ (10)ول)، (9)اجلملة

يتعلق جبناية الويل جيب  ما :، وقيل(13)جيب على كل واحد منهما نصف الدية مغلظة يف ماله
 .(15)شبه العمد ومل يذكر يف احلاوي غريه (14)حيث جتب دية

 ــــــــــــــ
  .8/41، أسىن املطالب 4/1518: عجالة احملتاج (  انظر1)
  .11/330: البيان (  انظر2)
  .12/51كبري : احلاوي ال(  انظر3)
 0"ب" و"ج" ) من (  (  يف4)
 0"ب" ) ال له والية (  (  يف5)
 0عليه ( ليست يف "ج"  (  )6)
  .12/51، احلاوي الكبري 3/175: املهذب (  انظر7)
 0"ب" ) ولو (  (  يف8)
  .10/184، فتح العزيز 3/175: املهذب (  انظر9)
 0"ب" ) فال (  (  يف10)
 0" / ب من "ب66ل (  هناية11)
  .9/165، روضة الطالبني 7/50: التهذيب (  انظر12)
  .9/165: روضة الطالبني (  انظر13)

 0دية ( ليست يف "ب"  (  )14)
  .12/51: احلاوي الكبري (  انظر15)
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 فصل
جيب  (3)ل) (2)أي كالصيب واجملنون (ومن ل جيب عليه القصاص يف النفس): (1)قال

 (4)أي كاملكلف امللتزم لألحكام (عليه يف الطرف، ومن وجب عليه القصاص يف النفس
ألن مادون النفس كالنفس يف احلاجة إىل صونه  (وجب عليه القصاص يف الطرف)

 . (5)ابلقصاص، فكان كالنفس يف وجوب القصاص وعدمه
ل ) (7)أي كاحلر مع العبد والوالد مع الولد (ومن ل يقاد بوريه يف النفس) :(6)قال

 أي كاحلر مع احلر واملسلم مع املسلم والعبد مع (يقاد به يف الطرف ومن أقيد بوريه يف النفس
ألن ما دون النفس ملا كان كالنفس يف وجوب القصاص كان   (أقيد به يف الطرف) (9)(8)العبد

  . (10)كالنفس فيما ذكرانه
وعمد اخلطأ  (14)من اخلطأ/ (13)القصاص فيه يف النفس (12)وما ل جيب) :(11)قال

، يف النفس، فاألول تعرض لألهلية (16)ملا ذكرانه (جيب القصاص فيه يف الطرف (15)ل
 ــــــــــــــ
 0قال ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )1)
  .4/36: مغين احملتاج (  انظر2)

 0"ب" و"ج" ) مل (  (  يف3)
 . 4/172، كنز الراغبني 4/1522ج : عجالة احملتا (  انظر4)
  .3/179: املهذب (  انظر5)

 0قال ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )6)
  .158، منهاج الطالبني: 130-2/129: الوجيز (  انظر7)

 0والعبد مع العبد ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )8)
  املصدرين السابقني. (  انظر9)
  .20/321مطيعي ، تكملة اجملموع لل11/359: البيان (  انظر10)
 0ليست يف "ب" و"ج"  9قال  (  )11)
 0"ب" زايدة ) به (  (  يف12)
 0فيه يف النفس ( ليست يف "ب"  (  )13)
 /ب من" أ ". 159ل (  هناية14)
 0(  " أ " ) مل (  يف15)
 0"ب" و"ج" ) بيناه (  (  يف16)
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 التفويت.  (1)تعرض لطريق :والثالث ،تعرض للصفات املانعة :لثاينوا
ألهنم اشرتكوا يف  ((2)وإن اشرتك مجاعة يف قطع طرف دفعة واحدة قطعوا) :قال

 . (4)عمدا عدواان فلزمهم القصاص كما لو اشرتكوا يف القتل (3)تفويت حمل معصوم ابلقصاص
مل ) (6)ضهم بعض العضو وأابنه الباقونأي أبن قطع بع (وإن تفرقت جناايهتم) :(5)قال
 (9)يف بعض/ (8)أي يف إابنة العضو ألن جناية كل واحد منهم (واحد منهم قود (7)جيب على

على قدر جنايته  (10)العضو فال تقتص منه يف مجيعه وجيب على كل واحد منهم حكومة
 . (11)ويكون جمموع احلكومات بقدر دية اليد

  :لقوله تعاىل (جيب القصاص يف اجلروح واألعضاءو ) :قال
    
  

   (12) 
فيجب يف كل ما ينتهي إىل عظم  ) (14)بني العضوتاليت تشق وال  (13)وهي (فأما اجلروح)

ألهنا ملاَّ  (ل جيب فيما عدا املوضحة :والفخذ، وقيل كاملوضحة وجرح العضد والساق

 ــــــــــــــ
 0"ب" و"ج" ) لطرف (  (  يف1)
 0) به ( زايدة  "أ  " (  يف2)
 0لقصاص ( ليست يف "ب" اب (  )3)
 . 11/359، البيان 7/28، التهذيب 12/32: احلاوي الكبري (  انظر4)

 0قال ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )5)
  .4/37، مغين احملتاج 3/179: املهذب (  انظر6)

 0"ج" زايدة ) كل (  (  يف7)
 0منهم ( ليست يف "ب"  (  )8)
 0/ " أ " من "ب" 67ل (  هناية9)
أن يقوَّم اجملين عليه بتقديره رقيقا بصفاته اليت هو عليها،  :يف الشرع، و : من احلكم وهو القضاءيف اللغة :ومةاحلك ( 10)

 .308 :النهاية     ، 4/186لسان العرب  :اجلناية فما نقص من ذلك وجب بقسطه. انظر معويقوَّم بعد االندمال 
  .8/51، أسىن املطالب 4/1523، عجالة احملتاج 10/205فتح العزيز  :(  انظر11)

 ( من سورة املائدة. 45( من اآلية )12)
 0"ج" ) فهي (  (  يف13)
 .459 :كفاية األخيار  :(  انظر14)
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؛ ألنه ميكن (2)واملنصوص هو األول ،(1)خالفتها يف تقدير األرش خالفتها يف وجوب القصاص
إىل عظم فوجب فيها القصاص كاملوضحة  (4)النتهائها (3)استيفاء القصاص فيها من غري حيف

 . (8)(7)وجهان (6)ب القصاص فيما دون املوضحة ن فيه، وهل جي(5)يف الرأس والوجه
رجال يف بعض رأسه وقدر املوضحة يستوعب مجيع رأس  (9)وإذا أوضح/) :قال

   :لقوله تعاىل (الشاج أوضح مجيع رأسه

  (10) (11)والقصاص هو املماثلة وال ميكن يف املوضحة إال ابملساحة ،
 .(12)ل حمله وأيخذ ملا بقي من األرش بقسطهال جياوز مث :وقيل

وإن زاد حقه على مجيع رأس الشاج أوضح مجيع رأسه وأخذ األرش فيما ) :قال
ال ميكن النزول إىل الوجه وال إىل القفا؛ ألنه ال قصاص يف غري  (14)/(13)ألنه( بقي بقدره
ه أي بقدر نسبته من عليه وإذا تعذر القصاص فيما زاد وجب األرش فيه بقدر  (15)العضو اجملين

، (1)ألن اجلميع موضحة واحدة، وهذا بعضها (16)القدر الذي أوضحه من أرش املوضحة؛/

 ــــــــــــــ
  .7/99، التهذيب 3/180: املهذب (  انظر1)

  .6/72: األم (  انظر2)

 .323 :حترير ألفاظ التنبيه :امليل والظلم. انظر :احليف  (3)
 0(  "ج" ) النتهائهما (  يف4)
  .7/283، هناية احملتاج 10/210، فتح العزيز 11/365: البيان (  انظر5)

 0"ج" فيه ( ليست يف (  )6)
 0"ج" ) فوجهان (  (  يف7)
  .9/181، روضة الطالبني 10/209املذهب: عدم وجوب القصاص. انظر: فتح العزيز   (8)
 0/ " أ " من "ج" 246ل (  هناية9)
  رة املائدة.( من سو 45من اآلية ) ( 10)
  .4/44، مغين احملتاج 8/60: أسىن املطالب (  انظر11)

 .9/191، روضة الطالبني 10/225والصحيح هو األول. انظر: فتح العزيز  .7/98: التهذيب (  انظر12)

 0"ج" ) وألنه (  (  يف13)
  0/ أ من " أ "160(  هناية ل 14)
 0"ب" و"ج" ) الذي جىن (  (  يف15)
 0" من "ب" /"ب67ل (  هناية16)
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 . (3)متام أرش املوضحة (2)جيب عليه :وقيل
الشتمال هذه  (اقتص منه يف املوضحة) (4)اإليضاحأي مع  (وإن هشم رأسه) :قال

مخس  (7) أرش املوضحة واهلامشة وهوبني (6)ما (5)أي (ووجب األرش فيما زاد)اهلامشة عليها 
 . (8)من اإلبل لتعذر القصاص فيما زاد

فيجب القصاص ) (10)أي اجلناايت اليت تقطع األعضاء فيها (األعضاء (9)وأما) :قال
 (فتاخذ العني ابلعني) (11)أي على ما نفصله (يف كل ما ميكن القصاص فيه من غري حيف

     لقوله تعاىل:
   

  
   

  
    

(12)(13). 
ل تاخذ صحيحة و ) (14)رعاية للمعادلة (وتاخذ اليمني ابليمني واليسار ابليسار) :قال
 (بقائمة

 = ــــــــــــــ
  .2/230، فتح الوهاب 8/60، أسىن املطالب 3/180: املهذب (  انظر1)

 0"ب" و"ج" ) فيه (  (  يف2)
  .9/190، روضة الطالبني 10/224. واملذهب األول. انظر: فتح العزيز 12/153: احلاوي الكبري (  انظر3)

  .159: منهاج الطالبني:(  انظر4)
 0 أي ( ليست يف "ب" و"ج" (  )5)
 0"ج" ) وإمنا (  (  يف6)
 0"ج" ) هو (  (  يف7)
  .4/40، مغين احملتاج 4/1526، عجالة احملتاج 7/97التهذيب  :(  انظر8)

 0"ج" ) أما (  (  يف9)
 0فيها ( ليست يف "ب" و "ج"  (  )10)
 0"ب" ) تفصيله (  (  يف11)
 ( من سورة املائدة.45( من اآلية )12)
  .20/329تكملة اجملموع للمطيعي  ،11/364: البيان (  انظر13)
  .7/287، هناية احملتاج 2/229، فتح الوهاب 4/1527: عجالة احملتاج (  انظر14)
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، (6)(5)، ألنه أيخذ أكثر من حقه(4)(3)الصورة دون البصرية (2)السليمة (1)لعنيابأي 
 . (7)ألنه أيخذ أقل من حقه (وتاخذ القائمة ابلصحيحة)

وإن أوضحه فذهب ضوء عينه وجب فيه القود على املنصوص غري أنه ل ) :قال
إتالفه ابملباشرة فوجب فيه  (9) تعاىل؛ ألنه ال ميكنإن شاء هللا (8)على ما سيأيت (ميس احلدقة

 . (11)ابلسراية كالنفس (10)القصاص
 (12)أي من نصه فيما لو قطع أصابعه (وُخرِّج فيه قول آخر أنه ل يقتص منه) :قال

منهما سراية فيما دون  (15)إذ كل واحدة ؛(14)كفه أنه ال قصاص يف الكف  (13)فتأكل
 (19)جىن على رأسه فذهب (18)، فلو(17)يف الضوء قوال واحدا جيب القود :، وقيل(16)النفس

 ــــــــــــــ
 0العني ( ك" )  أ  " (  يف1)
 0"ب" زايدة ) يف (  (  يف2)
 0"ب" و"ج" ) البصر (  (  يف3)
  .20/329: تكملة اجملموع للمطيعي (  انظر4)
 0" من حقه ( ليست يف "ج (  )5)
 . 4/29، حتفة احملتاج 7/100: التهذيب (  انظر6)
  .4/48، مغين احملتاج 11/366: البيان (  انظر7)
 0"ب" ) أييت (  (  يف8)
 0"ج" ) ميكنه (  (  يف9)
 0"ب" و"ج" )القصاص فيه (  (  يف10)
 .9/186روضة الطالبني  ،3/181: املهذب (  انظر11)
 0"ب" و"ج" ) أصبعه (  (  يف12)
 0"ج" ) فتأكلت (  يف(  13)
  .6/75: األم (  انظر14)

 0"ب" و"ج" ) واحد (  (  يف15)
  .12/171: احلاوي الكبري (  انظر16)

 .9/187، روضة الطالبني 10/217والطريق األوىل هي املذهب. انظر: فتح العزيز ( 17)
 0"ب" و"ج" ) ولو (  (  يف18)
 0"ب" ) فأذهب (  (  يف19)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

262 

جيب القصاص يف العقل  (3)مشه أو على أذنه فذهب مسعه مل (2)أنفه فذهب (1)عقله أو على
 . (6)املعاين يف غري حمل اجلناية خبالف ضوء العني مع العني (5)ألن هذه/ (4) /والشم والسمع

 (10)ال :، وقيل(9)إىل مفصل (8)النتهائهاو  (7)لآلية (وياخذ اجلفن ابجلفن) :قال
وياخذ األعلى ابألعلى واألسفل ابألسفل واليمني ابليمني واليسار ) (12)فيه (11)قصاص
 . (15)ويؤخذ جفن البصري جبفن الضرير وابلعكس ،(14)يف العني (13)ملا ذكرانه (ابليسار

إلمكان  (ملنخرواملنخر اب)، (16)وهو ما الن من األنف (وياخذ املارن ابملارن) :قال
 .(18)ويؤخذ أيضا احلاجز بينهما ابحلاجز (17)القصاص فيه
رعاية  (قطع بعضه ُقدِّر ذل  ابجلزء كالنصف والثلث فياخذ مثله به (19)وإن) :قال

 ــــــــــــــ
 0 على ( ليست يف "ج" (  )1)
 0"ب" ) فأذهب (  (  يف2)
 0مل ( ليست يف "ج"  (  )3)
 / ب من " أ ". 160ل (  هناية4)
 0/" أ " من "ب" 68ل (  هناية5)
  .4/1527، عجالة احملتاج 10/218فتح العزيز  :(  انظر6)
( من 45من اآلية )     قوله تعاىل:وهي   (7)

 سورة املائدة.
 0) وال ينهى به (  "ج" (  يف8)
  .20/330، تكملة اجملموع للمطيعي 4/24، حتفة احملتاج 11/367: البيان (  انظر9)

 0"ب" زايدة ) جيب (  (  يف10)
 0"ب" ) القصاص (  (  يف11)
  .9/182، روضة الطالبني 10/212واملذهب األول. انظر: فتح العزيز  ( 12)
 0"ب" ) ذكران (  (  يف13)
 ية للمعادلة.رعاوهو قوله: ( 14)
  .4/48، مغين احملتاج 3/181: املهذب (  انظر15)
 .338 :، املصباح املنري3/221النظم املستعذب  (  انظر:16)
 .7/284، هناية احملتاج 11/367، البيان 7/100: التهذيب (  انظر17)

 املصادر السابقة. (  انظر18)

 0"ب" ) فإن (  (  يف19)
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وال يـ قَّدر ابملساحة كما قلنا يف املوضحة؛ ألنه يؤدي إىل أخذ مجيع املارن ببعضه  ،(1)للمعادلة
 . (2)يف بعض الصور وذلك ممتنع

 (اقتص يف املارن) (4)أو بعضها (3)أي قطع املارن والقصبة (وإن جدعه) :قال
 . (6)أي احلكومة لتعذر القصاص فيها (وأخذ األرش يف القصبة) (5)إلمكانه

 (8)إذا مل يسقط منه شيء وياخذ غري األخشم (7)وياخذ الصحيح ابجملذوم): قال
يف غري  (12)/(11)ألن األنف صحيح وإمنا ذلك خلل (10)أي الذي ال يشم ((9)ابألخشم
 . (13)األنف

والبعض ابلبعض والصحيح ابألصم واألصم ) ،(14)لآلية (وتاخذ األذن ابألذن) :قال
 . (1)بعضها (17)ال قصاص يف :، وقيل(16)يف األنف (15)ملا بيناه (ابلصحيح

 ــــــــــــــ
 .4/38مغين احملتاج : انظر. و (  يف "ب" زايدة ) له (1)
 . 4/1525، عجالة احملتاج 9/183، روضة الطالبني 3/182: املهذب (  انظر2)
 .12/112لسان العرب  :هي عظم األنف. انظر :القصبة ( 3)
 . 60، املصباح املنري: 3/994: الصحاح (  انظر4)

  .3/182: املهذب (  انظر5)
  .11/368، البيان 7/100: التهذيب (  انظر6)

اجملذوم: هو من أصابه داء اجلذام، وهو داء تتهافت منه األطراف، ويتناثر اللحم من شدة التقيح. انظر: معجم لغة   (7)
 .140 الفقهاء:

 0"ب" ) األشم (  (  يف8)
 0"ب" ) ابألشم (  (  يف9)
 .1424، القاموس احمليط: 104(  انظر: املصباح املنري: 10)
 0"ب" ) حائل (  (  يف11)
 0/"ب" من "ج" 246ية ل(  هنا12)
  .4/47، مغين احملتاج 2/231، فتح الوهاب 10/231: فتح العزيز (  انظر13)

من اآلية     وهي قوله تعاىل:   (14)
 ( من سورة املائدة.45)

 0"ب" ) بينا (  (  يف15)
  وقد تقدم قريبا.  (16)

 0يف ( "ج" زايدة ) األذن وقيل ال قصاص  (  يف17)
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  .(2)وهذا هو األقيس :قال ابن الصباغ
يتخري اجملين عليه بني  (4)أي بل ،(3)ألهنا دوهنا (ول تاخذ الصحيحة ابملخرومة) :قال

موضع اخلرم إذا أمكن  (5)أن أيخذ الدية إال يف قدر النقصان وبني أن يقتص فيما سوى
 . (10)له فيه احلكومة لنقصه (9)اجلاين وتكون (8)/(7)من أذن (6)ويرتكه

وخصص اخلراسانيون  ،(12)هذا نصه (11)زين بهألنه يفعل للت (وتاخذ ابملثقوبة) :قال
 . (15)أن ذلك مبنزلة اخلرم :وجها آخر (14)أبذن النساء وحكوا فيها (13)ذلك

 ((18)املستحشف (17)ابألنف/ (16)ةوياخذ األنف الصحيح واألذن الصحيح) :قال
 (يف أصح القولني) (1)أي اليابسة (واألذن الشالء) ،(19)أي اليابس

 = ــــــــــــــ
 . 9/183، روضة الطالبني 10/212. والصحيح هو األول. انظر: فتح العزيز 11/369: البيان (  انظر1)

  .7/476يف حلية العلماء  -رمحه هللا-نقله عنه الشاشي  ( 2)
  .11/368: البيان (  انظر3)
 0(  ) بل ( ليست يف "ج" 4)
 0(  يف "ب" ) دون ( 5)
 0(  يف "ج" ) وتركه ( 6)
 0(  ) أذن ( ليست يف "ج" 7)
 0/"ب" من "ب" 68(  هناية ل8)
 0(  يف "ج" ) تكون ( 9)
  .7/101، التهذيب 12/160، احلاوي الكبري 3/182: املهذب (  انظر10)
 0(  ) به ( ليست يف "ب" 11)
  .6/76: األم (  انظر12)

 0(  يف "ج" ) ذاك ( 13)
 0(  (  يف "ج" ) فيه ( ويف "ب" و"ج" زايدة ) أيضاً 14)
، روضة الطالبني 10/230. واملذهب األول. انظر: فتح العزيز 9/196، روضة الطالبني 4/49: الوسيط (  انظر15)

9/196.  

 0(  يف " أ " ) الصحيح ( 16)
  0/ أ من " أ "161(  هناية ل17)
 0(  يف "ب" ) املستحشفة ( 18)
  .85: املصباح املنري: (  انظر19)
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 . (3)وال تؤخذ يف اآلخر كما ال تؤخذ اليد الصحيحة ابلشالء ،(2)لتساويهما يف املنفعة
وال  ملا سيتضح، (ول ياخذ سن بسن غريها) ،(4)لآلية (وياخذ السن ابلسن) :قال

أنه إذا كسر نصف سنه فإن أمكن أن نقتص  :، وحكى يف احلاوي(5)قصاص يف بعض السن
  .(6)منه أبن يكون نصف السن ابلطول أقتص منه

ال  :، وقيل(8)ينتهي إليه، فأشبه األنف (7)ألن له حدا (وياخذ اللسان ابللسان) :قال
 . (9)قصاص يف اللسان

 (11)أي كالنصف ابلنصف والثلث ابلثلث (أمكن أخذ البعض ابلبعض (10)فإن) :قال
 . (12)أنه ممكن :أصحهما :وهل ذلك ممكن فيه وجهان (أخذ)

أيخذ أكثر من حقه إذ اخلرس نقص  ألنه (ول ياخذ لسان انطق بلسان أخرس) :قال
 . (15)حقه (14)ألنه أيخذ أقل من (وياخذ األخرس ابلناطق) (13)يف اللسان

 = ــــــــــــــ
 . 325بيه: : حترير ألفاظ التن(  انظر1)
  .20/333، تكملة اجملموع للمطيعي 8/65، أسىن املطالب 11/369: البيان (  انظر2)

  ،10/230، فتح العزيز 3/182: املهذب (  انظر3)
( 45من اآلية )    وهي قوله تعاىل:  ( 4)

 من سورة املائدة. 
  .9/198، روضة الطالبني 10/233هذا هو املذهب. انظر: فتح العزيز  ( 5)

  .12/160: احلاوي الكبري (  انظر6)

 0"ب" ) حد (  (  يف7)
 . 4/24، حتفة احملتاج 10/212، فتح العزيز 11/370: البيان (  انظر8)
 . 9/182، روضة الطالبني 10/212. والصحيح هو األول. انظر: فتح العزيز 7/475: حلية العلماء (  انظر9)

 0وإن ( "ب" )  (  يف10)
  .3/184: املهذب (  انظر11)

  .9/183، روضة الطالبني 10/212وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 12)

  .20/340، تكملة اجملموع للمطيعي 7/292، هناية احملتاج 2/231: فتح الوهاب (  انظر13)
 0"ب" و"ج" ) دون ( بدل من ) أقل من (  (  يف14)
  .4/49حملتاج ، مغين ا3/184: املهذب (  انظر15)
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الوجه (3)وحدها يف العرض من ،(2)يف اللسان (1)ملا بيناه (وتاخذ الشفة ابلشفة) :قال
على وجه، وما يسرت عمود األسنان على وجه،  (5)ويف طوله إىل حمل االرتتاق (4)نيإىل الشدق
 .(8)عند االنطباق على وجه (7()6)وما ينبو

 . (12)الذقن واخلدين علوا وسفال (11)ما جاور حد (10)وهي :يف املهذب (9)قال
وقيل ل )، (16)يف العني (15)ملا بيناه (والسفلى ابلسفلى (14)ابلعليا/ (13)العليا) :قال

وهذا اختيار  ،(20)الباضعة (19)إىل عظم فأشبهتا (18)تهيانال ين (17)ألهنما (قصاص فيهما
 . (21)الشيخ أيب حامد

 ــــــــــــــ
 0" ) بينا ( ب" (  يف1)
 ينتهي إليه، فأشبه األنف. ألن له حداوهو قوله:  ( 2)
 0"ب" و"ج" ) عرض (  (  يف3)
 .1/476الشدقني: تثنية شدق، وهو جانب الفم مما حتت اخلد. انظر: املعجم الوسيط  ( 4)
 . 6/95ر: لسان العرب االرتتاق: مصدر رتق يرتق رتقا وارتتاقا، وهو ضد الفتق. انظ ( 5)
 0"ج" ) ينتوا (  (  يف6)
 .973أي يرتفع عن غريه. انظر: معجم مقاييس اللغة: ينبو:  ( 7)
، حاشية الشرباملسي 83-4/82، مغين احملتاج 8/129، أسىن املطالب 11/526األوجه الثالثة يف: البيان  (  انظر8)

7/284.  
 0"ب" و"ج" ) وقال (  (  يف9)
 0"ج" ) هي ( "ب" و (  يف10)
 0(  ) حد ( ليست يف "ب" و"ج" 11)
  .3/183: املهذب (  انظر12)
 0"ج" ) والعليا (  (  يف13)
 0/ " أ " من "ب" 69(  هناية ل14)
 0"ب" ) بينا (  (  يف15)
 رعاية للمعادلة.وهو قوله: ( 16)
 0"ب" و"ج" ) ألهنا (  (  يف17)
 0"ب" و"ج" ) تنتهي (  (  يف18)
 0فأشبهت (  "ب" و"ج" ) (  يف19)
  .3/183: املهذب (  انظر20)
 . 10/212يف فتح العزيز  -رمحه هللا-نقله عنه الرافعي  ( 21)
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وتاخذ اليد ابليد والرجل ابلرجل واألصابع ابألصابع واألانمل ابألانمل ) :قال
ويعرف ذلك  (ابملنكب إذا مل خيف من جائفة (1)والكف ابلكف واملرفق ابملرفق واملنكب

 . (2)ألن هلا مفاصل ميكن القصاص فيها من غري حيف بقول أهل اخلربة؛
ألنه داخل يف اجلناية ميكن  (اقتص يف الكف (4)قطع اليد من الذراع/ (3)وإن) :قال
أي احلكومة؛ ألنه كسر عظم فال ميكن القصاص  (يف الباقي (6)وأخذ األرش) (5)القصاص فيه

 . (8)فتعني األرش (7)فيه
أبمنلة  (9)ل يسار بيمني ول خنصر إبهبام ول أمنلةول تاخذ ميني بيسار و ) :قال
يؤخذ  (11)وإن تراضيا على ذلك؛ ألهنا جوارح خمتلفة املنافع واألماكن فال (10)أي (أخرى

 . (12)بعضها ببعض كالعني ابألنف
وال يشرتط  ،وشلل اليد بطالن بطشها، (14)ألهنا دوهنا (صحيحة بشالء (13)ول) :قال

إال  ،(1)ألنه أيخذ دون حقه (وتاخذ الشالء ابلصحيحة) (15)سقوط احلس على الصحيح معه

 ــــــــــــــ
 . 70املنكب: بفتح امليم وكسر الكاف، جممع عظمي العضد والكتف. حترير ألفاظ التنبيه:  ( 1)
 .11/376، البيان 12/157: احلاوي الكبري (  انظر2)

 0"ب" )فإن (  (  يف3)
 / ب من " أ ". 161اية ل(  هن4)
  .12/158: احلاوي الكبري (  انظر5)
 0"ج" ) القصاص (  (  يف6)
 0(  ) فيه ( ليست يف "ج" 7)
  .20/342، تكملة اجملموع للمطيعي 4/1525: عجالة احملتاج (  انظر8)
الذي فيه  اإلصبععلى من األمنلة: بفتح اهلمزة وضم امليم، وفيها لغات، وهي عقدة االصبع، وقيل: املفصل األ ( 9)

 .2/955الظفر. انظر: املعجم الوسيط 
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" 10)
 0"ب" و"ج" ) فلم (  (  يف11)
 . 4/26، حتفة احملتاج 4/1527، عجالة احملتاج 458: كفاية األخيار: (  انظر12)

 0) تؤخذ ( زايدة  "أ  " (  يف13)
 .9/193روضة الطالبني  ،10/229، فتح العزيز 4/48: الوسيط (  انظر14)

 املصادر السابقة. (  انظر15)
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تنسد العروق وخيف عليه التلف؛ ألنه يؤدي إىل  (4)قطع مل (3)/(2)نه إذاإإذا قال أهل اخلربة 
 . (6)ويف أخذ الشالء ابلشالء وجهان ،(5)أخذ نفس بطرف وذلك ممتنع

وتاخذ ) (7)ألنه أيخذ أكثر من حقه (قصة األصابعول تاخذ كاملة األصابع بنا) :قال
ألنه وجد بعض حقه وعدم البعض  (الناقصة ابلكاملة وياخذ األرش عن األصابع الناقصة

بدل املعدوم وخيالف ما لو أخذ الشالء ابلصحيحة فإنه  (8)فجاز له أخذ املوجود والعدول إىل/
هنا مثلها يف الصورة وإمنا فيها نقصان ألجل الشلل أل (11)يف الناقص (10)األرش (9)ليس له أخذ

 . (13)(12)صفة ونقصان الصفة ال يؤخذ له أرش كنقص الكف
 (16)ألهنما كاجلنسني (أبصلي (15)ول زائد) (14)ألنه دونه (ول ياخذ أصلي بزائد) :قال

وميكن محله على ما إذا كان الزائد يف ضمن  (18)ابألصلي (17)ويف بعض النسخ وتؤخذ الزائدة
 = ــــــــــــــ
  .4/28، حتفة احملتاج 12/162: احلاوي الكبري (  انظر1)
 0"ب" ) إن (  (  يف2)
 0/ " أ " من "ج" 247(  هناية ل3)
 0(  ) مل ( ليست يف "ج" 4)
 . 4/46، مغين احملتاج 7/290، هناية احملتاج 7/109: التهذيب (  انظر5)
، 10/228حيح: أهنا تقطع بشرط إستوائهما يف الشلل، أو كان الشلل يف يد القاطع أكثر. انظر: فتح العزيز الص  (6)

  .9/193روضة الطالبني 

  .4/1532، عجالة احملتاج 10/238، فتح العزيز 3/185: املهذب (  انظر7)
 0/ ب من "ب" 69(  هناية ل8)
 0(  ) أخذ ( ليست يف "ب" و"ج" 9)
 0و"ج" ) أرش (  "ب" (  يف10)
 0(  ) يف الناقص ( ليست يف "ب" و"ج" 11)
  0(  ر) الكفو "ج" " أ  " (  يف12)
  .458، كفاية األخيار: 7/111، التهذيب 162-12/161: احلاوي الكبري (  انظر13)
  .4/50، مغين احملتاج 12/178: احلاوي الكبري (  انظر14)

 0"ج" ) زائداً (  (  يف15)
 .10/242فتح العزيز  ،11/381: البيان (  انظر16)
 0"ب" و"ج" ) الزائد (  (  يف17)
 0"ب" ) أبصلي (  (  يف18)
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كما لو قطع من له أربع أصابع أصلية وأصبع زائدة كف من له مخس أصابع أصلية   (1)ياألصل
ويؤخذ  ،(3)يف الكف وال أرش له ههنا ألن الزائدة كاألصلية يف اخللقة (2)فإن له أن يقتص منه

 . (6)(5)إذا مل خيتلف حملهما (4)الزائد ابلزائد/
ألنه مل  (اص فيما آتكلوإن قطع أانمله فتآكلت منه الكف مل جيب القص) :قال

، وال حتمل العاقلة دية ما آتكل (10)ابإلتالف (9)هأن يباشر  (8)جبناية عمد ألن العمدية (7)هيتلف
 . (11)ألنه وإن كان حكمه حكم اخلطأ إال أنه سراية جناية عمد

أنه جيب ) (13)أي مما لو أوضحه فذهب ضوء عينه (فيه قول خمرج :(12)وقيل) :قال
 . (15)منهما سراية فيما دون النفس (14)ةاحدألن كل و  (القصاص
وياخذ الفرج ابلفرج والشفر ابلشفر واألنثيان ابألنثيني وإن أمكن أخذ واحدة ) :قال

  .(17)ال يؤخذ الشفر ابلشفر :، وقيل(16)ويعرف ذلك بقول أهل اخلربة (بواحدة أخذ

 ــــــــــــــ
 0) األصل ( أ "  " (  يف1)
 0(  ) منه ( ليست يف "ج" 2)
  .3/186مل أجده يف نسخ التنبيه املطبوع، لكن نص عليه املاتن يف املهذب  ( 3)

  0/ أ من " أ "162(  هناية ل 4)
 0ها ( "ب" ) حمل (  يف5)
  .2/257، فتح اجلواد 9/203، روضة الطالبني 7/112: التهذيب (  انظر6)
 0) يتلف (  أ " " (  يف7)
 0"ب" و"ج" ) العمد فيه (  (  يف8)
 0) يباشر (  أ " " (  يف9)
  .4/1527، عجالة احملتاج 3/186: املهذب (  انظر10)

  .4/25ة احملتاج ، حتف11/386، البيان 12/165: احلاوي الكبري (  انظر11)
 0(  ) قيل ( ليست يف "ج" 12)
 . 9/187: روضة الطالبني (  انظر13)

 0) واحد (  أ " " (  يف14)
 . 4/25، حتفة احملتاج 10/219، فتح العزيز 7/119: التهذيب (  انظر15)
  .7/117، التهذيب 3/187: املهذب (  انظر16)
  .9/182ضة الطالبني ، رو 10/212واألول هو األصح. انظر: فتح العزيز ( 17)
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 (3)ينتهي حدا (2)؛ ألن له(1)ألنه ميكن القصاص فيه (وياخذ الذكر ابلذكر) :قال
ال  :، وقيل(8)(7)ومها اللحمان الناتئان بني الظهر والفخذ (6)ابألليتني (5)وتؤخذ اإلليتان ،(4)إليه

 . (9)قصاص فيهما
 (11)ألنه مثله وعدم اإلنزال ملعىن يف غريه (10)/(وياخذ ذكر الفحل بذكر اخلصي) :قال

ألن تلك الزايدة ؛ وكذا ابلعكس ،(15)عليه (14)ألنه ليس بزائد ((13)ابألغلف (12)واملختون)
أصح  (17)، ويؤخذ بعض الذكر ببعض الذكر يف(16)مستحقة اإلزالة فهي كاملعدومة

 . (19)ويعترب ذلك ابجلزء ال ابملساحة ،(18)الوجهني
وشلل الذكر أن ال يتغري يف  ،(20)ملا بيناه يف اليد (ول ياخذ الصحيح ابألشل) :قال

 ــــــــــــــ
 0"ج" ) فيهما (  (  يف1)
 0"ج" ) هلما (  (  يف2)
 0"ج" ) ينتهيان (  (  يف3)
  .20/351، تكملة اجملموع للمطيعي 4/39، مغين احملتاج 2/228: فتح الوهاب (  انظر4)
 0"ج" ) األليان (  (  يف5)
 0"ج" ) ابألليني (  (  يف6)
  .4/39ين احملتاج ، مغ1/143: لسان العرب (  انظر7)

  .159، منهاج الطالبني:7/481: حلية العلماء (  انظر8)
  .9/182، روضة الطالبني 10/212واألول هو األصح. انظر: فتح العزيز   (9)
 0/ " أ " من "ب" 70(  هناية ل10)
  .10/231، فتح العزيز 11/387، البيان 7/117: التهذيب (  انظر11)
 . 1540لته. انظر: القاموس احمليط: ( املختون: الذي قطعت غر 12)
 .2/659األغلف: الذي مل خينت. انظر: املعجم الوسيط . و (  يف "ج" ) ابألقلف (13)
 0"ب" ) زائداً (  (  يف14)
  .8/65، أسىن املطالب 10/230: فتح العزيز (  انظر15)
  .20/352، تكملة اجملموع للمطيعي 7/117، التهذيب 3/187: املهذب (  انظر16)
 0"ج" ) على (  (  يف17)
  .9/183، روضة الطالبني 10/212وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 18)
  املصدرين السابقني. (  انظر19)
  .ألهنا دوهناوهو قوله: ( 20)
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 . (2)وذكر العنني ال شلل فيه وإمنا اخللل يف موضع آخر ،(1)وال برد ابلتقلص واالسرتسال حر
 (اختلفا يف الشلل فإن كان ذل  يف عضو ظاهر فالقول قول اجلاين (3)وإن) :الق

واألصل عدم  (4)ألن اجملين عليه يقدر على إقامة البينة ]على سالمة العضو قبل اجلناية[
أو ال بد من  (6)ا هل تكفيه إقامة البينة على سالمة العضو قبل اجلناية/فعلى هذ ،(5)القصاص

 . (7)ن فيه وجهان التعرض حلالة اجلناية
 ،(9)البينة (8)لعسر إقامة (وإن كان يف عضو ابطن فالقول قول اجملين عليه) :قال
 . (12)ما جيب سرته مروءة :، وقيل(11)جيب سرته شرعا (10)والباطن ما

ادعى نفي السالمة أصال  (14)إن :، وقيل(13)لتقابل األصلني (هما قولنفي :وقيل)قال: 
 .(17). وهللا أعلم(16)اجملين عليه (15)وإن ادعى زواهلا طارائ فالقول قول[ ،فالقول قول ]اجلاين

 ــــــــــــــ
 .9/195، روضة الطالبني 2/134: الوجيز (  انظر1)
  .8/65، أسىن املطالب 7/117: التهذيب (  انظر2)

 0(  يف "ب" ) فإن ( 3)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" و "ج" 4)
  .9/210، روضة الطالبني 11/611: البيان (  انظر5)
 / ب من " أ ". 162(  هناية ل6)
  .9/210، روضة الطالبني 10/251أصحهما هو األول. انظر: فتح العزيز   (7)

 0(  ) إقامة ( ليست يف "ج" 8)
  .4/31، حتفة احملتاج 4/185، كنز الراغبني 3/244: املهذب (  انظر9)
 0(  يف "ب" ) مما ( 10)
  .4/52، مغين احملتاج 9/210، روضة الطالبني 2/136: الوجيز (  انظر11)
  .2/233، فتح الوهاب 10/250. انظر: فتح العزيز -رمحهما هللا-وهذا هو األوىل عند الرافعي واألنصاري ( 12)

  .4/52مغين احملتاج ، 11/611، البيان 7/120: التهذيب (  انظر13)
 0إذا (  0(  يف "ب" 14)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 15)
 .9/210، روضة الطالبني 10/249انظر: فتح العزيز  ، واملذهب األول.7/120: التهذيب (  انظر16)
 0(  ) وهللا أعلم ( ليست يف "ب" 17)
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 القصاص (1)عنباب العفو 
خيتص ابلعصبات،  :وقيل (وارث وجب القصاص للوارث (2)إذا قتل من له/) :قال

 (6)قتل بعده (5)) من :؛ لقوله عليه السالم(4)، واملذهب األول(3)غري الزوجنيخيتص ب :وقيل
واألهل يتناول الرجال  (8)أخذوا الدية ( (7)إن أحبوا قتلوا وأن أحبوا خريتنيقتيال فأهله بني 

وال خالف أن الدية جلميع الورثة فكذلك  الدية، (10)جعل القود ملن جعل له/ (9)وألنه ،والنساء
 . (11)القصاص

على الدية وجبت  (13)عفا (12)إنفوهو ابخليار بني أن يقتص وبني أن يعفو ) :قال

 ــــــــــــــ
 0(  و)  "ب" " أ " (  يف1)
 0/ ب من "ج" 247(  هناية ل2)
  .4/53، مغين احملتاج 10/255، فتح العزيز 7/486القولني يف: حلية العلماء  انظر ( 3)
  .9/214، روضة الطالبني 10/255وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 4)

 0"ب" ) فمن (  (  يف5)
 0(  ) بعده ( ليست يف "ب" و"ج" 6)
 0"ب" زايدة ) الدية (  (  يف7)
( 644-4/643( )(، وأبو داود يف )السنن16377( رقم احلديث )301-26/300( )(  أخرجه أمحد يف )املسند8)

 ( يف كتاب4/14( )(، والرتمذي يف )السنن4504الدايت، ابب ويل العمد يرضى ابلدية، رقم احلديث ) يف كتاب
( وقال: )هذا حديث حسن 1406الدايت، ابب ما جاء يف حكم ويل القتيل يف القصاص والعفو، رقم احلديث )

(، والبيهقي يف 54احلدود والدايت وغريه، رقم احلديث ) ( يف كتاب96-3/95يح(، والدار قطين يف )السنن( )صح
اجلناايت، ابب اخليار يف القصاص... إىل آخره، واللفظ له، وكلهم من حديث  ( يف كتاب8/52)السنن الكربى( )

ري النظرين إما أن يعطى وإما أن يقاد(، وأصله يف الصحيحني، بلفظ: ) ومن قتل له قتيل فهو خب .أيب شريح 
(، كتاب احلج، 2/988(، ومسلم )112(، كتاب العلم، ابب كتابة العلم، رقم احلديث )1/53أخرجه البخاري )

(، وكالمها من حديث 1355ابب حترمي مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها إال ملنشد على الدوام، رقم احلديث )
 . أيب هريرة 

 0"ج" ) ألنه (  (  يف9)
 0/"ب" من "ب" 70(  هناية ل10)
  .20/363، تكملة اجملموع للمطيعي 4/186، حاشية عمرية 3/189: املهذب (  انظر11)
 0إن ( و " أ " )  (  يف12)
 0) عن القصاص ( زايدة  "أ  " (  يف13)
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جيب وهو  :والثاين ،أحدمها ل جيب :وإن عفا مطلقا ففيه قولن) ،(3)(2)للخرب ((1)الدية
ن وفيه ماذا (9)العمد (8)موجب القتل أن (7)على أصل وهو (6)ينبين (5)أن هذا (4)واعلم (األصح

  قوالن، أحدمها: أن موجبه القود عينا؛ لقوله تعاىل: 
   


إما  (14)أن موجبه أحد األمرين (13)(12)، والثاين: وهو اجلديد الصحيح(11)(10)

 .(19()18)(17)ملذكورله؛ للخرب ا (16)كان  (15)القصاص وإما الدية فأيهما اختاره
يف  (20)فإن قلنا ابلقدمي فعفا مطلقا ال جتب الدية؛ ألنه عفا عن حقه وهو منحصر

 ــــــــــــــ
 0"ج" ) له (  (  يف1)
( وقد تقدم أخذوا الدية   خريتني إن أحبوا قتلوا وأن أحبواقتيال فأهله بني قتل بعده من: ) يشري الشارح إىل قوله  ( 2)

 خترجيه قريبا.
  .7/74: التهذيب (  انظر3)

 0"ج" ) أعلم (  (  يف4)
 0"ب" و"ج" ) هذه املسالة (  (  يف5)
 0"ب" و "ج" ) تبتين (  (  يف6)
 0(  ) أصل وهو ( ليست يف "ب" 7)
 0(  ) القتل ( ليست يف "ب" 8)
 0زايدة ) احملض (  "ب" (  يف9)
 ( من سورة البقرة. 178من اآلية )  (10)
  .4/64، مغين احملتاج 198-3/197: املهذب (  انظر11)
 0"ب" ) الصحيح اجلديد (  (  يف12)
 .2/236، فتح الوهاب 9/239، روضة الطالبني 10/290املذهب هو األول. فتح العزيز  ( 13)
 0"ب" و"ج" زايدة ) وهو (  (  يف14)
 0"ج" ) اختار (  (  يف15)
 0"ج" ) جاز (  (  يف16)
 0"ب" ) املشهور (  (  يف17)
( وقد أخذوا الدية  قتيال فأهله بني خريتني إن أحبوا قتلوا وأن أحبوا قتل بعده من: ) يشري الشارح إىل قوله  ( 18)

 تقدم خترجيه قريبا.
  .4/38، حتفة احملتاج 11/429، البيان 7/74: التهذيب انظر  (19)
 0"ج" ) خمتص (  (  يف20)
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 .(4)جتب الدية؛ ألهنا خلف عن القصاص عند سقوطه :، وقيل(3)(2)فسقط (1)القصاص
فكان له استيفاء اآلخر وصرفنا الرتك  (5)وإن قلنا ابجلديد وجبت الدية؛ ألنه ترك أحدمها/

 (7)لفظه جممل فرياجع :، وقيل(6)اص؛ ألن العفو يليق به فسقط ووجبت الديةإىل القص
 . (8)ويصرف العفو إىل ما يعينه

 (على املنصوص (10)اختار القصاص مث اختار الدية مل يكن له ذل  (9)وإن) :قال
، وهل يسقط حقه من القصاص ن فيه (11)ألنه ترك الدية فلم يكن له العود إليها كالقصاص

 . (12)وجهان
 . (13)ألن القصاص ال يعرى عن إمكان رجوعه إىل الدية (له ذل  :وقيل) :قال
ألنه أخذ  (وإن قطع اليدين من اجلاين مث عفا عن القصاص مل جتب له الدية) :قال
له  (17)وجب) (16)أي عن القصاص[ (]مث عفا (15)وإن قطع إحدامها) ،(14)ما يساويها

 ــــــــــــــ
 0"ج" ) ابلقصاص (  (  يف1)
  0"ج" ) فقط (  (  يف2)
  .4/39، حتفة احملتاج 8/102، أسىن املطالب 3/198: املهذب (  انظر3)
  .9/241، روضة الطالبني 10/294. واملذهب األول. انظر: فتح العزيز 4/65: مغين احملتاج (  انظر4)
  0/ أ من " أ "163(  هناية ل5)
  .20/398، تكملة اجملموع للمطيعي 10/292، فتح العزيز 11/430، البيان 12/98: احلاوي الكبري (  انظر6)

 0"ب" ) ويراجع (  (  يف7)
  .9/240، روضة الطالبني 10/292وهذا هو األصح. انظر: فتح العزيز  ( 8)

 0"ج" ) فإن (  (  يف9)
 0(  )ذلك ( ليست يف "ج" 10)
 . 4/60الوسيط  ،12/99، احلاوي الكبري 3/198: املهذب (  انظر11)
  .9/240، روضة الطالبني 10/292أصحهما: أنه يسقط حقه من القصاص. انظر: فتح العزيز( 12)

 . 20/398، تكملة اجملموع للمطيعي2/140: الوجيز (  انظر13)
  .9/251، روضة الطالبني 3/201: املهذب (  انظر14)

 0"ب" و"ج" ) أحدمها (  (  يف15)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 16)
 0"ج" ) وجبت (  (  يف17)
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 . (1)ةألنه أخذ ما يساوي نصف الدي (نصف الدية
القصاص لنفسني فعفا أحدمها سقط القصاص ووجب لآلخر  (2)وإن كان/) :قال

ما  (5)فكان حكمه حكم ،(4)(3)ألن القصاص ال يتبعض ومبناه على السقوط (حقه من الدية
ملا فيه من  (وإن أراد القصاص مل جيز ألحدمها أن ينفرد به) ،(7)نظريه من العتق (6)ذكرانه يف

 . (11)لتساويهما (أقرع بينهما (10)تشاحا (9)فإن) (8)تفويت حق اآلخر
ألن  (أنه ل قود عليه :(13)بدر أحدمها فاقتص، ففيه قولن، أصحهما (12)إن)ف :قال

: أنه جيب عليه (15)خروايآ) ،(14)له يف املستوىف حقا فأشبه احلد يف وطء اجلارية املشرتكة
 . (18)اجلماعة إذا قتلوا واحدا كما يف  (17)بعض النفس موجب للقود (16)ألن تفويته (القود

وقبل  (1)مـد العلـم ابلعفو أو بعـل العلـعفا أحدمها مث اقتص ايآخر قب (19)وإن) :قال
 ــــــــــــــ
  .10/309: فتح العزيز (  انظر1)

 0/" أ " من "ب" 71(  هناية ل2)
 0"ب" و"ج" ) االسقاط (  (  يف3)
  .20/401، تكملة اجملموع للمطيعي3/199: املهذب (  انظر4)
 0(  ) حكم ( ليست يف "ب" و"ج" 5)
 0 "ب" ) كما ( (  يف6)
  ، بتحقيق الزميل حممد مزايين.613: غنية الفقيه: (  انظر7)
  .11/402، البيان 12/103: احلاوي الكبري (  انظر8)
 0"ب" ) وإن (  (  يف9)
 . 8/31أي تنازعا فيه. انظر: لسان العرب تشاحا: ( 10)
  .4/54: مغين احملتاج (  انظر11)

 0إن ( و )  و "ب" " أ " (  يف12)
 0ج" ) أحدمها ( "ب" و" (  يف13)
  .4/33، حتفة احملتاج 8/84، أسىن املطالب 7/87: التهذيب (  انظر14)
 0(  ثاين" أ " ) ال (  يف15)
 0"ب" و"ج" ) تفويت (  (  يف16)
 0"ب" ) القود (  (  يف17)
  .11/402، البيان 4/53: الوسيط (  انظر18)
 0"ج" ) فإن (  (  يف19)
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ففيه قولن ) (2)أي وفّرعنا على أنه ال جيب القود لو قتله قبل العفو ] (احلكم بسقوط القود
 (ل جيب :والثاين) ،(5)فيه؛ ألنه قتله وال حق له (4)[(القود) (3)أي عليه (أصحهما أنه جيب

 . (8)له القصاص بعد عفو شريكه فجعل ذلك شبهة (7)/(6)ألن مذهب أهل املدينة أن
أي يف تركة القاتل األول نصفها  (وجبت الدية (9)فإن قلنا جيب فأقيد منه/) :قال

قتص وإن قلنا ل جتب فقد استوىف امل) ،(11)ونصفها لورثة األخ القاتل (10)لألخ الذي مل يقتله
 . (12)وعليه نصف دية املقتول (حقه

 :وممن أيخذ فيه قولن) (14)ألنه بدل حقه (ألخيه نصف الدية (13)ووجب) :قال
فقد  أحدمهاألن نفس قاتل أبيه كانت مستحقة هلما فإذا قتله  (أحدمها من أخيه املقتص

 والثاين من تركة)، (15)أتلف ما يستحقه هو وأخوه فوجب عليه ضمان حق أخيه
 ، أما لو قتله بعد العفو وحكم (16)كما لو قتله أجنيب  (ايناجل 

 = ــــــــــــــ
 0"ب" زايدة ) ابلعفو (  (  يف1)
  .9/216: روضة الطالبني انظر  (2)
 0(  ) أي عليه ( ليست يف "ج" 3)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 4)
 .4/55، مغين احملتاج 2/234، فتح الوهاب 8/84: أسىن املطالب (  انظر5)

 0"ج" مكررة  (  يف(  ) أن 6)
 0/ " أ " من "ج" 248(  هناية ل7)
 . 2/138الوجيز ، 12/105: احلاوي الكبري (  انظر8)
 /ب من " أ ". 163(  هناية ل9)
 0"ب" و"ج" ) يقتل (  (  يف10)
 .10/259فتح العزيز  ،7/87، التهذيب 4/53: الوسيط (  انظر11)

  .4/33، حتفة احملتاج 4/25، إخالص الناوي 9/217: روضة الطالبني (  انظر12)

 0"ج" ) ووجبت (  (  يف13)
  .20/371، تكملة اجملموع للمطيعي 10/259عزيز ، فتح ال11/404: البيان (  انظر14)
 .12/134احلاوي الكبري  ،3/191: املهذب (  انظر15)

  .4/33، حتفة احملتاج 11/404، البيان 7/88: التهذيب (  انظر16)
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 . (3)بصحة العفو وجب القود قوال واحداً علم أو مل يعلم كذا ذكر ابن الصباغ (2)/(1)القاضي
وإن كان القصاص لصيب أو معتوه حبس القاتل حىت يبلغ الصيب ويفيق ) :قال
 . (5)قام كفيال مل يقبل منه، فلو أ(4)مجعا بني احلقني بقدر اإلمكان (املعتوه

جاز  (9)إىل ما ينفق عليهما (8)حمتاجني (7)كان الصيب أو املعتوه فقريين  (6)إن)ف :قال
وهو املنصوص؛ ألنه يستحق  (ل جيوز :وقيل) ،(11)للحاجة (العفو على الدية (10)لوليهما

 . (13)بيت املال فال حاجة إىل العفو عن القصاص (12)النفقة من
حلقه   (فقتل اجلاين فقد قيل يصري مستوفيا (14)ب الصيب أو اجملنونوإن وث) :قال

ألنه ليس من  (واملذهب أنه ل يصري مستوفيا)، (16)عنده وديعة فأتلفها (15)كما لو كان له
 حقه خبالف  (18)وفوات النفس ليس مستلزما لفوات (17)أهل االستيفاء حلقه

 ــــــــــــــ
 0"ب" و"ج" ) احلاكم (  (  يف1)
 0/"ب" من "ب" 71(  هناية ل2)
  .11/403يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين  ( 3)

  .4/54، مغين احملتاج 4/187، كنز الراغبني 11/400: البيان (  انظر4)

  املصادر السابقة. (  انظر5)
 0إن ( و " أ " )  (  يف6)
 0"ب" و"ج" ) فقرياً (  (  يف7)
 0"ب" و"ج" ) حمتاجاً (  (  يف8)
 0"ج" ) عليه (  (  يف9)
 0"ب" و"ج" ) لوليه (  (  يف10)
  .20/365، تكملة اجملموع للمطيعي 7/77 : التهذيب(  انظر11)
 0"ب" و"ج" ) يف (  (  يف12)
  .11/400، البيان 12/104: احلاوي الكبري (  انظر13)
 0"ب" و"ج" ) املعتوه (  (  يف14)
 0(  ) له ( ليست يف "ب"15)
  .11/400، البيان 7/77: التهذيب (  انظر16)

 0(  ) حلقه ( ليست يف "ب" و "ج" 17)
 0( ليست يف "ج"  (  ) لفوات18)
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  ينني.وتظهر مثرة اخلالف عند اختالف الد، (2)(1)الوديعة
 (قتل من ل وارث له جاز لإلمام أن يقتص وله أن يعفو على الدية (3)وإن) :قال

 . (4)ألن احلق للمسلمني فكان لإلمام أن يفعل ما فيه املصلحة هلم
وإن قطع أصبع رجل فقال عفوت عن هذه اجلناية وما حيدث منها فسرت ) :قال

وفيه  (دية بقية األصابع(8)تووجب) ،(7)(6)لعفوه (5)/(إىل الكف سقط الضمان يف األصبع
 ،(10)ومنشأ اخلالف أنه عفا عما مل جيب ولكن جرى سبب وجوبه ،(9)قول آخر أنه ال جيب

 . (11)لتولده عن معفو عنه ؛وال جيب القصاص لبقية األصابع
، (14)ملا تقدم (13)يف النفس (12)أي (وإن سرت إىل النفس سقط القصاص) :قال

 .(16)سعدواان ومل يعف عن النف (15)ألن الفعل كان ؛سجيب القصاص يف النف :وقيل

 ــــــــــــــ
الشرع: هي اسم لعني يضعها مالكها أو انئبه عند  يفو  ،من ودع الشيء يدع واتدع، إذا سكنالوديعة: يف اللغة:  ( 1)

 .3/1111، عجالة احملتاج 15/179آخر ليحفظها. انظر: لسان العرب 
  .20/365، تكملة اجملموع للمطيعي 3/190: املهذب (  انظر2)
 0) فإن ( "ب" و"ج"  (  يف3)
 . 4/24، إخالص الناوي 7/76، التهذيب 3/190: املهذب (  انظر4)

  0/" أ " من " أ "164(  هناية ل5)
 0(  ) لعفوه ( ليست يف "ب" 6)
  .4/68، مغين احملتاج 11/438: البيان (  انظر7)
 0) وجب (  و "ج" " أ " (  يف8)
  .9/244، روضة الطالبني 10/299نظر: فتح العزيز ، واملذهب األول. ا12/164: احلاوي الكبري (  انظر9)

 .10/299، فتح العزيز 4/61، الوسيط 3/200: املهذب (  انظر10)

 . 8/103، أسىن املطالب 2/140: الوجيز (  انظر11)

 0(  ) أي ( ليست يف "ب" 12)
 0"ج" ) النوم (  (  يف13)
 . لتولده عن معفو عنه وهو قوله: ( 14)

 0"ب" (  ) كان ( ليست يف 15)
، واملذهب األول. انظر: فتح العزيز 20/406، تكملة اجملموع للمطيعي11/439، البيان 4/61: الوسيط (  انظر16)

 .9/243، روضة الطالبني 10/298
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 (3)أي يف احلكم (قيل إن ذل  وصية للقاتل (2)فقد (1)وهل تسقط الدية ؟/)قال: 
قلنا ال يصح وجبت دية  (7)فإن ،(6)تقدم بياهنما (قولن (5)وفيها) ،(4)بدليل اعتباره من الثلث

 . (10)(9)الثلث سقطت (8)وإن قلنا يصح وخرجت من ،النفس
 .(12)وليس بوصية؛ ألن الوصية تكون بعد املوت (11)أي (وقيل: هو إبراء) :قال
ول يصح يف ) ،(14)لتحقق العفو عنه بعد وجوبه (فيصح يف أرش األصبع): (13)قال
وهو الدية إال قدر  (فيجب عليه تسعة أعشار الدية) ،(15)ألنه عفو قبل الوجوب (النفس

 .(17)الذي حكيناه وجييء القول اآلخر ،(16)أرش األصبع
 . (20)وصية أو إبراء ن فيه قوالن (19)هل هو :يف املهذب (18)قال

 ــــــــــــــ
 0/ أ من "ب" 72(  هناية ل1)
 0(  )فقد ( ليست يف "ب" ويف "ج" ) قد ( 2)
 0(  ) أي يف احلكم ( ليست يف "ج" 3)
 . 4/68، مغين احملتاج 8/103، أسىن املطالب 298زيز /: فتح الع(  انظر4)

 0"ب" ) وفيه (  (  يف5)
 .الصفحة السابقة (  انظر6)
 0"ب" ) وإن (  (  يف7)
 0"ب" ) عن (  (  يف8)
 0"ب" ) سقط (  (  يف9)
 .9/243، روضة الطالبني 7/127التهذيب  ،3/200: املهذب (  انظر10)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" 11)
  .4/68، مغين احملتاج 11/439: البيان انظر(  12)

 ليست يف " أ ".(  ) قال ( 13)
  .4/40، حتفة احملتاج 10/298: فتح العزيز (  انظر14)
  .2/237، فتح الوهاب 4/61، الوسيط 3/200: املهذب (  انظر15)
  .7/127، التهذيب 12/204: احلاوي الكبري (  انظر16)

  وهو وجوب كامل الدية.  (17)
 0"ب" و"ج" ) وقال (  يف ( 18)
 0"ب" ) ذلك (  (  يف19)
  .3/200املهذب ( 20)
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فمات، أو يف الطرف فزال  (1)وإن وجب القصاص يف النفس على رجل) :قال
بسببني على سبيل البدل إذا تعذر  (2)ألن ما ضمن (وجبت الدية)أي وله مال  (الطرف

 .(3)أحدمها وجب اآلخر كذوات األمثال

 ــــــــــــــ
 0يف النفس (  )على رجلو "ج" " أ "  (  يف1)
 0"ب" ) يضمن (  (  يف2)
  .20/395، تكملة اجملموع للمطيعي 3/197: املهذب (  انظر3)
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 فصل
أي أو إذنه ألن للعلماء  (1)/(ول جيوز استيفاء القصاص إل حبضرة السلطان)ل: قا

 (3)ولو ،(2)اختالفًا يف وجوب القصاص يف مواضع، فال يؤمن أن يقتص فيما ال قصاص فيه
 .عزر على املنصوص (5)سلطان (4)استوفاه من غري

 كتب اإلحسان ) إن هللا :لقوله  (وعليه أن يتفقد ايآلة اليت يستوىف هبا) :قال
 .(9)(8)((7)فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة كل شيء  (6)على

 (13)/(منه (12)القصاص حيسن الستيفاء مكنه (11)كان من له  (10)إن)ف :قال
  .(16)شرعية القصاص (15)ةوحتقيقا حلكم ،(14)للخرب

 ــــــــــــــ
 0/ ب من "ج" 248(  هناية ل1)
  .4/55، مغين احملتاج 2/234، فتح الوهاب 11/405: البيان (  انظر2)

 0"ب" و"ج" ) فلو (  (  يف3)
 0"ج" زايدة ) حضرة (  (  يف4)
 0"ج" ) السلطان (  (  يف5)
 0"ج" ) يف (  (  يف6)
 " أ " ) الذبيحة (. (  يف7)
الصيد والذابئح وما يؤكل من  (، يف كتاب:3/1548) رضي هللا عنه(  أخرجه مسلم من حديث شداد بن أوس 8)

)فأحسنوا  وهو فيه بلفظ: (،1955) يف ابب: األمر إبحسان الذبح والقتل وحتديد الشفرة، رقم احلديثاحليوان، 
 0الذبح(

  .8/88، أسىن املطالب 10/266، فتح العزيز 7/79: التهذيب (  انظر9)
 0إن ( و )  و "ج" " أ " (  يف10)
 0"ج" ) أهل (  (  يف11)
 0"ب" ) مكن (  (  يف12)
 من " أ ". / ب 164(  هناية ل13)
وقد أخذوا الدية (  قتيال فأهله بني خريتني إن أحبوا قتلوا وأن أحبوا قتل بعده من: ) يشري الشارح إىل قوله  ( 14)

 تقدم خترجيه.

 0) حلكم ( و "ب" " أ  " (  يف15)
  .4/56: مغين احملتاج (  انظر16)
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ال االستيفاء؛ ألنه  (3)/(2)ن منكَّ يف الطرف، فال مي   (1)يف النفس، أما واعلم أن هذا
  .(4)مع قصد التشفي أن جيين عليه مبا ال ميكن تالفيه، هذا نقل العراقيني نيؤم

 . (5)نه من الطرف أيضا على أصح الوجهنيكِّ مي   :وقال اخلراسانيون
مل يوجد من يتطوع  (8)وإن)، (7)خوفا من احليف (مل حيسن أمر ابلتوكيل (6)وإن) :قال

 (مل يكن استاجر من مال اجلاين (10)فإن)، (9)ألنه من املصاحل (استاجر من مخس اخلمس
 . (14)(13)املبيع (12)عليه كأجرة الكيال يف كيل الطعام (11)ألن احلق عليه فكانت أجرة اإليفاء

 ،بيت املال (17)على أن أجرة اجلالد يف (16)ديف احل نص الشافعي: (15)وقال اخلراسانيون
فيهما قوالن  :بتقرير النصني، وقيل :فقيل ،ونص يف القصاص على أن األجرة على اجلاين

 . (18)منشأمها أن الواجب التمييز أو التمكني ،ابلنقل والتخريج
 ــــــــــــــ
 0"ب" ) فأما ( ويف "ج" ) وأما (  (  يف1)
 0"ج" ) يف (  (  يف2)
 0/ ب من "ب" 72(  هناية ل3)
  .7/80، التهذيب 3/192: املهذب (  انظر4)
  .9/221، روضة الطالبني 10/266. واألصح األول. انظر: فتح العزيز 11/406، البيان 4/54: الوسيط (  انظر5)

 0"ب" ) فإن (  (  يف6)
  .8/89، أسىن املطالب 10/267، فتح العزيز 11/407البيان  :(  انظر7)
 0"ب" ) فإن (  (  يف8)
 املصادر السابقة. (  انظر9)

 0"ج" ) وإن (  (  يف10)
 0"ب" ) االستيفاء ( (  يف11)
 0"ج" زايدة ) يف (  (  يف12)
 0"ج" ) البيع ( (  يف13)
  .4/57، مغين احملتاج 3/192املهذب  :(  انظر14)
 0"ب" ) العراقيون (  (  يف15)
 0د ( " ) اجلأ  " (  يف16)
 0) على ( "ج"  (  يف17)
، 268-10/267فتح العزيز  :. والصحيح الطريق الثاين، وأهنا على اجلاين فيهما. انظر4/54الوسيط  :(  انظر18)

 .9/223روضة الطالبني 
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وإن وجب القصاص على حامل مل يستوف حىت تضع وتسقي الولد اللبأ ) :قال 
وقتلها  (3)مل يصرب وخالف (2)، وإن(1)حفظا للولد أي ولو هبيمة (ويستوين عنها بلنب غريها

 (7)، وال تؤخر بعد الفطام إىل أن يكفله غريها(6)بسببه (5)الولد وجب عليه القصاص (4)فمات
 . (9)احلد مبناه على املساحمة؛ وهلذا ال حتبس فيه احلامل خبالف القصاص (8)خبالف احلد فإن

 (10)ألنه حمتمل وهي عاجزة عن إقامة (ايقبل قوهل :وإن ادعت احلمل فقد قيل) :قال
كان زوجها   (15)يتبني أمرها، فلو (14)أن (13)فعلى هذا حتبس إىل ،(12)ذلك (11)البينة على

حىت تقيم )قوهلا  (17)أي (ل يقبل :وقيل)، (16)يطؤها امتنع استيفاء القصاص على هذا الوجه
احلمل؛ ألن  (1)هور خمايلظ (20)يشهدن بذلك أو (19)القوابل (18)أي أربعا من (بينة ابحلمل

 ــــــــــــــ
 .8/91، أسىن املطالب 7/82التهذيب  :(  انظر1)

 0"ب" و"ج" ) فإن (  (  يف2)
 0"ج" ) فخالف (  (  يف3)
 0"ب" ) ومات (  (  يف4)
 0"ب" ) القصاص عليه (  (  يف5)
  .4/58، مغين احملتاج 4/35، حتفة احملتاج 9/226روضة الطالبني  :(  انظر6)
 0غريها ( ليست يف "ب"  (  )7)
 0"ج" ) ألن (  (  يف8)
  .4/40، إخالص الناوي 10/272فتح العزيز  :(  انظر9)
 0"ب" ) قيام (  (  يف10)
 0"ب"و"ج" ) عليه (  (  يف11)
 0( ليست يف "ب" و"ج" ذلك  (  )12)
 0"ب" و"ج" ) حىت (  (  يف13)
 0أن ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )14)
 0"ج" ) ولو (  (  يف15)
  .4/35، حتفة احملتاج 4/55، الوسيط 3/193املهذب  :(  انظر16)
 0أي ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )17)
 0من ( ليست يف "ب"  (  )18)
 0"ب" ) قوابل (  (  يف19)
 0 "ب" ) و( (  يف20)
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 . (2)القصاص ال يؤخر ابلشك
أي ابلغرة  (اقتص منها فتلف اجلنني من القصاص وجب ضمانه (3)وإن) :قال

، (8)(7)مات ملا سيأيت (6)وبكمال الدية إن انفصل حيا وبقي متأملا حىت ،(5)انفصل ميتا(4)إن/
 . (10)ومل يكن به أمل فال ضمانينفصل أو انفصل حيا  (9)فأما إذا مل/
أي سواء كان الويل عاملا أو  (علم به فعليه ضمانه (11)فإن كان السلطان) :قال

 . (13)(12)جاهال؛ ألن السلطان هو الذي مكنه من االستيفاء والويل إمنا يرجع إىل اجتهاده
طان املباشر والسل (16)ألنه (ذل  فعليه ضمانه (15)وعلم الويل (14)وإن مل يعلم) :قال

 ؛فعلى هذا تؤخذ دية اجلنني من العاقلة ،(18)على إتالفه (17)ملا مل يعلم ابحلمل مل يكن مسلطا
 . (2)(1)يتيقن (19)ألن موت اجلنني هبذا السبب ال

 = ــــــــــــــ
 . 5/191. انظر: لسان العرب ، واملراد دالئل احلملخمايل: مجع خميلة، بفتح امليم وكسر اخلاء، من خال خييل خيال، إذا ظنه ( 1)
  .11/409، البيان 7/83: التهذيب (  انظر2)
 0"ب" ) فإن (  (  يف3)
  0/ أ من " أ "165(  هناية ل4)
  .4/190، حاشية القليويب 7/83، التهذيب 12/117: احلاوي الكبري (  انظر5)
 0"ب" و"ج" ) إىل أن ( بدل ) حىت (  (  يف6)
  أي يف كتاب الدايت.( 7)
  .10/273، فتح العزيز 11/410، البيان 7/83: التهذيب (  انظر8)
 0/ أ من "ب" 73(  هناية ل9)
 .4/58، مغين احملتاج 9/227: روضة الطالبني (  انظر10)
 0"ج" )للسلطان (  (  يف11)
 0"ب" ) االجتهاد (  (  يف12)
  .8/93، أسىن املطالب 4/41، إخالص الناوي 9/227: روضة الطالبني (  انظر13)
 0) به ( ويف "ج" ) السلطان ( زايدة  "أ  " (  يف14)
 0"ب" زايدة ) مىت (  (  يف15)
 0"ب" زايدة ) هو (  (  يف16)
 0"ج" زايدة ) له (  (  يف17)
  .4/58، مغين احملتاج 4/41إخالص الناوي  ،11/410: البيان (  انظر18)

 0"ج" زايدة ) يتحقق (  (  يف19)
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، (3)كما لو كاان عاملني  (على اإلمام :وإن مل يعلم واحد منهما فقد قيل) :قال
 . (6)مل يعلم سقط عنه حكم اجتهاده (5)والسلطان ملا (4)للمباشرة (على الويل :وقيل)

 .(8)أنه جيب ضمانه عليهما :الثالث :فثالثة أوجه (7)إن كاان عاملني/ :وقال اخلراسانيون
 (9)لسبقه (وإن قتل واحد مجاعة أو قطع عضوا من مجاعة أقيد ابألول) :قال

 مقابلة إذا قتلهم يف احملاربة قتل يف :وقيل، (11)كما لو مات  (الدية للباقني (10)وأخذ)
 . (12)اجلميع

 (أقرع بينهم (14)قتلهم أو قطعهم دفعة واحدة أو أشكل احلال (13)إن)ف :قال
من األولياء  (17)كل واحد  (16)يقتل ابجلميع ويرجع :، وقال بعض اخلراسانيني(15)لتساويهم

 . (1)ولو كان بعضهم حاضرا ق دِّم على الغائب يف قول ،(19)من الدية (18)حبصة موروثه
 = ــــــــــــــ
 0"ج" ) بتيقن (  (  يف1)
 . 10/273، فتح العزيز 2/139: الوجيز (  انظر2)
  .11/411، البيان 7/83: التهذيب (  انظر3)

 0"ب" و"ج" ) ملباشرته (  (  يف4)
 0"ج" ) ما (  (  يف5)
 . 9/227، روضة الطالبني 2/139، الوجيز 12/118 : احلاوي الكبري(  انظر6)
 0/ أ من "ج" 249(  هناية ل7)
 .9/227، روضة الطالبني 10/274والصحيح أن الضمان على اإلمام. انظر: فتح العزيز  .4/56: الوسيط (  انظر8)
 . 4/32، مغين احملتاج 4/19، حتفة احملتاج 12/120: احلاوي الكبري (  انظر9)

 0(  خذتأ " ) أ"  (  يف10)
 .4/33، مغين احملتاج 2/225، فتح الوهاب 3/188: املهذب (  انظر11)

 .10/178، فتح العزيز 11/394: البيان (  انظر12)
 0إن ( و " أ " )  (  يف13)
 0"ب" ) السابق (  (  يف14)
 . 4/33، مغين احملتاج 3/188: املهذب (  انظر15)

 0"ب" ) فريجع على (  (  يف16)
 0زايدة ) منهم ( "ب"  (  يف17)
 0"ب" و"ج" ) مورثه (  (  يف18)
 .11/393، البيان 4/53: الوسيط (  انظر19)
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أي وإن أساء  (فقتله أو قطعه فقد استوىف حقه (2)بدر واحد منهم فإن) :قال
 . (5)لتعذر القصاص (ووجبت الدية للباقني) ،(4)(3)ابلتقدم

 (وإن قتل وارتد أو قطع وسرق أقيد لآلدمي ودخل فيه حد الردة والسرقة) :قال
 تعاىل من حق هللا (8)مقصود (7)ويف تقدميه حتصيل ،اآلدمي مبين على التشديد (6)ألن حق

  (10)./(9)وجه
وإن قطعه ) ،(12)طلبا للمماثلة (]قطع مث قتل (11)وإن قطع يد رجل مث قتله/) :قال
 . (14)ألنه أقرب إىل املماثلة (فإن مات وإل قتل ،قطعت يده (13)فمات منه[
 (يقتل :وإن قطع يد رجل من الذراع أو أجافه فمات، ففيه قولن، أحدمها) :قال

طلبا  (جيرح كما جرح فإن مات وإل قتل :والثاين)، (15)الذراع واجلائفة إذ ال قصاص يف كسر
  . (16)نللمماثلة بقدر اإلمكا

 = ــــــــــــــ
 . 9/219، روضة الطالبني 2/138: الوجيز (  انظر1)

 0(  ) منهم ( ليست يف "ب" و"ج" 2)
 0"ب" ) ابلتقدمي (  (  يف3)
  .7/28: التهذيب (  انظر4)
  .2/386ية البيجوري على الغزي ، حاش2/403: اإلقناع للشربيين (  انظر5)

 0"ب" ) حد (  (  يف6)
 0"ج" ) حيصل (  (  يف7)
 0(  ) مقصود ( ليست يف "ب" 8)
 . 20/359، تكملة اجملموع للمطيعي 11/395، البيان 85-7/84: التهذيب (  انظر9)

 0/ ب من "ب" 73(  هناية ل 10)
 / ب من " أ ". 165(  هناية ل11)
  .11/392: البيان (  انظر12)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 13)
  .4/61، مغين احملتاج 2/235، فتح الوهاب 12/145: احلاوي الكبري (  انظر14)

 .4/61مغين احملتاج  ،3/195: املهذب (  انظر15)

  .4/36، حتفة احملتاج 11/417، البيان 7/93: التهذيب (  انظر16)
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فطلبا  ؛(2)السيف (1)أما يف (ومن قتل ابلسيف أو ابلسحر مل يقتل إل ابلسيف) :قال
 ،(5)اآلالت فتعنيَّ  (4)ألنه حمرم والسيف أوحى ،فألنه ال مثل له ؛وأما يف السحر ،(3)للمعادلة
أوضح رأسه ابلسيف مل يستوف ابلسيف؛ ألنه ال يؤمن إن يهشم العظم ولكن  (6)أما لو

  .(8)(7)ايستوىف حبديدة ماضية كاملوسى وحنوه
 ،(9)ملا بيناه (يقتل ابلسيف :فقد قيل ،وإن قتل ابللواط أو سقي اخلمر) :قال

 (يسقى املاء فيقتل به يعمل يف اللواط مثل الذكر من اخلشب فيقتل به، ويف اخلمر :وقيل)
وحكى اخلراسانيون وجها آخر أن اللواط ال جيب به  ،(10)يسقى اخلل؛ ألنه أشبه بفعله :وقيل

 . (12)طلب اللذة فكان عمد خطأ (11)ألن املقصود به ؛القصاص
ألنه  (وإن غرَّق أو حرَّق أو قتل ابخلشب أو ابحلجر فله أن يقتله ابلسيف) :قال

  :لقوله تعاىل (وله أن يفعل به مثل ما فعل) ،(13)أوحى وأروح من التعذيب
   

    
   (14)(1) . 

 ــــــــــــــ
 0(  ) يف ( ليست يف "ب" و"ج" 1)
 0ب" و"ج" ) ابلسيف ( " (  يف2)
  .8/94، أسىن املطالب 10/275، فتح العزيز 7/91: التهذيب (  انظر3)
 . 1046أي أسرع. انظر: معجم مقاييس اللغة: أوحى:   ( 4)
 .4/60، مغين احملتاج 4/190، كنز الراغبني 9/229: روضة الطالبني (  انظر5)

 0"ج" ) إذا (  (  يف6)
 0وه () وحنو "ج" " أ  " (  يف7)
  .7/95، التهذيب 3/195: املهذب (  انظر8)
. ألنه حمرم والسيف أوحى ،ألنه ال مثل لهوهو قوله:  ( 9)  اآلالت فتعنيَّ

 . 4/191: كنز الراغبني (  انظر10)

 0"ب" ) منه (  (  يف11)
ر قتله ابلسيف. انظر: واألصح يف القتل ابللواط وسقي اخلم .11/415يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنهم العمراين  ( 12)

 .9/229، روضة الطالبني 10/276فتح العزيز 

  .4/61، مغين احملتاج 2/235، فتح الوهاب 4/57: الوسيط (  انظر13)
 ( من سورة البقرة. 194من اآلية )   (14)
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ألنه فعل به  (ابلسيف (2)فإن فعل به ذل  فلم ميت ففيه قولن أحدمها يقتل) :قال
 :والثاين)، (5)أوحى اآلالت وهو السيف (4)إزهاق الروح فتعنيإال  (3)مثل ما فعل ومل يبق له

بفعله ولئال يواىل عليه بني نوعني من  (6)ألنه أشبه/ (يكرر عليه مثل ما فعل إىل أن ميوت
 . (7)العذاب

 (9)فإنه ال يواىل ملا فيه من أخذ طرفني (8)أي (إل يف اجلائفة وقطع الطرف) :قال
 .(14)(13)يواىل عليه يف اجلائفة مبثلها :وقيل (12)،/(11)وجائفتني جبائفة (10)بطرف

 = ــــــــــــــ
  .11/415: البيان (  انظر1)
 0(  له" أ " ) يقت (  يف2)
 0(  ) له ( ليست يف "ج" 3)
 0ة ) عليه ( "ج" زايد (  يف4)
  .4/61، مغين احملتاج 11/416، البيان 3/194: املهذب (  انظر5)

 0/ أ من "ب" 74(  هناية ل6)
 ، 3/194: املهذب (  انظر7)

 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و"ج" 8)
 0"ب" ) الطرفني (  (  يف9)
 0"ج" زايدة ) واحد (  (  يف10)
 ، 3/194: املهذب (  انظر11)

  0من " أ " / أ166(  هناية ل12)
 0(  ) مبثلها ( ليست يف "ب" 13)
 . 9/231، روضة الطالبني 10/279واألول هو األصح. انظر: فتح العزيز  ( 14)
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 فصل
القصاص  (1)ومن وجب له القصاص يف الطرف استحب له أن ل يعجل يف)قال: 
على الدية قبل  (5)فإن أراد العفو) (4)ليعلم ما استقرت عليه اجلناية ((3()2)حىت يندمل

م يعطى ن فيه وجهان فعلى هذا ك ،(6)كالقصاص  (أحدمها جيوز :الندمال ففيه قولن
والثاين ل )، (8): أقل األمرين من أرش اجلناية أو دية النفس(7)واآلخر ،أرش اجلناية :أحدمها
 . (9)ألن األرش ال يستقر قبل االندمال خبالف القصاص (جيوز

إىل نفس اجلاين مل جيب ضمان  (12)فسرى (11)اقتص يف الطرف/ (10)ومن) :قال
 (17)وإن اقتص يف الطرف مث سرى) ،(16)غري مضمون (15)عن (14)متولدة (13)ألهنا (السراية

إذ السراية كاملباشرة يف إجياب  (إىل نفس اجلاين فقد استوىف حقه (18)إىل نفس اجملين عليه مث

 ــــــــــــــ
 0(  ) يف ( ليست يف "ب" 1)
 . 326وهو الربء. انظر: حترير ألفاظ التنبيه:  ،من االندماليندمل:  ( 2)
 0) املقطوعة ( زايدة  "أ  " (  يف3)
 .11/412، البيان 3/193ذب : امله(  انظر4)

 0) منه ( زايدة  "أ  " (  يف5)
 .11/414، البيان 3/193: املهذب (  انظر6)
 0"ب" و"ج" ) والثاين (  (  يف7)
 .9/171، روضة الطالبني 10/197الثاين. انظر: فتح العزيز  ، واألصح هو11/414الوجهني يف البيان  (  انظر8)

 .11/414ن ، البيا3/193: املهذب (  انظر9)

 0"ب" ) وإن (  (  يف10)
 0/ب من "ج" 249(  هناية ل11)
 0"ب" ) مث سري (  (  يف12)
 0"ب" ) ألنه (  (  يف13)
 0"ب" ) متولد (  (  يف14)
 0"ب" ) من (  (  يف15)
 .10/298، فتح العزيز 7/85، التهذيب 12/126: احلاوي الكبري (  انظر16)
 0"ب" ) فسرى (  (  يف17)
 0دة ) سرى ( "ب" زاي (  يف18)
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 . (1)القصاص فكذلك يف استيفائه
تكون  :إىل نفس اجملين عليه فقد قيل (2)وإن سرى إىل نفس اجلاين مث سرى) :قال

ألهنا  (واملذهب أن السراية هدر)، (3)ن املقصود املقابلة وقد حصلتأل (السراية قصاصا
ألنه أخذ بقدر النصف  (وجيب نصف الدية يف تركة القاتل) ،(4)سابقة فال تكون قصاصاً 

 . (5)اآلخر
مل جيز أن يقتص حىت ) ،(6)أي مل تسقط رواضعه (وإن قلع سن صوري مل يثور) :قال

 (10)ال (9)إذا انتهى إليه أنه (8)أهل اخلربة أنه/ (7)ان تقولأي أبن ميضي زم (يايس من نباهتا
  .(11)ينبت؛ ألن عند ذلك يتحقق فساد املنبت

  .(13)فضلة يف األصل (12)أنه ال قصاص يف سن الصيب أصال؛ ألهنا :ولنا قول آخر
فإن قالوا ال  ،أهل اخلربة (15)ثغر سأل (14)إذا قلع سن من قد :قال الشيخ أبوحامد

 ــــــــــــــ
  ،427/ 11، البيان 7/85: التهذيب (  انظر1)
 0(  ) سرى ( ليست يف "ج" 2)
 ، 7/86، التهذيب 12/127: احلاوي الكبري (  انظر3)
  ،427/ 11، البيان 7/86: التهذيب (  انظر4)
  ،11/427، البيان 7/86، التهذيب 12/127: احلاوي الكبري (  انظر5)
 . 54، املصباح املنري: 3/23 (  انظر: لسان العرب6)
 0"ب" زايدة ) فيه (  (  يف7)
 0/ ب من "ب" 74(  هناية ل8)
 0(  ) أنه ( ليست يف "ب" و"ج" 9)
 0"ب" ) مل (  (  يف10)
، روضة 10/234فتح العزيز  ،372-11/371، البيان 7/103، التهذيب 12/189: احلاوي الكبري (  انظر11)

 ،8/69، أسىن املطالب 9/199الطالبني 
 0"ب" و"ج" ) ألنه (  (  يف12)
 .9/199واملذهب هو األول. انظر: روضة الطالبني  ،10/234، فتح العزيز 4/94: الوسيط (  انظر13)

 0(  ) قد ( ليست يف "ج" 14)
 0"ب" ) فيسأل (  (  يف15)
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  .(2)إىل مدة انتظر ذلك (1)وإن قالوا يرجى عودها ،لقود يف احلالتعود وجب ا
 ويف احلال من غري سؤال، وه (4)جيب القود :(3)وخالفه أكثر األصحاب وقالوا

  (6) /.(5)القياس
خوفا من  (وإن وجب له القصاص يف العني ابلقلع مل ميّكن من الستيفاء) :قال

  .(9)تقلع ابحلديد :وقيل .(8)طلبا للمماثلة (ع ابألصبعبل يامر ابلتوكيل فيه وتقل) ،(7)احليف
قلع ابحلديد مل  (12)قلع ابألصبع أما لو (11)إذا كان اجلاين (10)واعلم أن هذا فيما

 يستوف ابألصبع. 
فإن مل يذهب الضوء  ،لطمه حىت ذهب الضوء فعل به مثل ذل  (13)وإن كان) :قال

كتقريب حديدة حممية إىل العني أو وضع   أي ((14)وأمكن أن يذهب من غري أن ميس احلدقة
  .(17)لتعذر القصاص (الدية (16)فعل وإن مل ميكن أخذت) ،(15)الكافور فيها

 ــــــــــــــ
 0"ب" ) عودة (  (  يف1)
  .11/373يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين  ( 2)
 0"ب" و"ج" ) فقالوا (  (  يف3)
 0"ب" ) القصاص (  (  يف4)
  .9/200، روضة الطالبني 10/235، وهذا هو املذهب. انظر: فتح العزيز 11/373: البيان (  انظر5)

 / ب من " أ ". 166(  هناية ل6)
 املصادر السابقة.  (  انظر7)
 . 7/94: التهذيب (  انظر8)
  املصدر السابق. (  انظر9)
 0ب" ) فيه ( وليست يف "ج" " (  يف10)
 0"ب" ) قد (  (  يف11)
 0"ج" ) إذا (  (  يف12)
 0) قد ( و "ج" زايدة  "أ  " (  يف13)
 0(  ) احلدقة ( ليست يف "ج" 14)
 ،10/218فتح العزيز  ،11/418، البيان 7/94: التهذيب (  انظر15)
 0"ب" ) أخذ (  (  يف16)
 ،10/218فتح العزيز  ،7/95: التهذيب (  انظر17)
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 . (1)وال تقلع العني؛ ألنه قصاص يف غري حمل اجلناية
وعلته أنه ال  (5)ال يفعل به مثل ما فعل (4)أن (3)وحيتمل عندي :يف املهذب (2)قال

 . (6)و هشم رأسه فذهب ضوء عينهقصاص يف اللطم، فأشبه ما ل
 ،(8)ألقطعها (7)أي (أخرج ميين : فقالوإن وجب له القصاص يف اليمني ) :قال

حىت تندمل  فأخرج اليسار عمدا فقطعها مل جتزه عما عليه غري أنه ل يقتص منه يف اليمني)
يا فإن له متوال (11)القصاص/ (10)ورجليه متفرقا فأراد (9)قطع يديه وما لخبالف  (املقطوعة

حق  (14)متولد من جراحتني إحدامها (13)هو (12)وههنا ،ذلك؛ ألن أمل الوالء متولد من احلق
 .(16)حبق (15)تواألخرى ليس

 .(18)(17)ال فرق بني املسألتني ومها على القولني :وقال بعض اخلراسانيني

 ــــــــــــــ
  املصادر السابقة. (  انظر1)
 0"ج" ) وقال (  (  يف2)
 0(  ) عندي ( ليست يف "ج" 3)
 0"ب" و"ج" ) أنه (  (  يف4)
 0"ج" ) فعله (  (  يف5)
، روضة الطالبني 10/219إىل هذا الوجه. انظر: فتح العزيز  -رمحهما هللا-، ومال الرافعي والنووي 3/195املهذب  ( 6)

9/187.  

 0ي ( ليست يف "ب" و"ج" (  ) أ7)
 0(  ) ألقطعها ( ليست يف "ب" 8)
 0"ب" ) يده (  (  يف9)
 ."ب" ) فإن أراد ( (  يف10)
 0/ أ من "ب" 75(  هناية ل11)
 0"ب" ) وهنا (  (  يف12)
 0(  ) هو ( ليست يف "ب" 13)
 0"ب" و"ج" ) أحدمها (  (  يف14)
 0" ) ليس ( أ  " (  يف15)
 ، 11/423، البيان 7/125التهذيب ، 4/59: الوسيط (  انظر16)

 0"ب" و"ج" ) قولني (  (  يف17)
، 10/288، واملذهب التفريق بني املسألتني. انظر: فتح العزيز 11/422يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنهم العمراين ( 18)

= 
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 ال جتزئ عن (2)إذا قال اجلاين علمت أيضا أهنا (1)وال جيب على القاطع الضمان  
ألن  ؛حيث قلنا جيب الضمان (5)قطع يد ساكت وما لويفارق  ،(4)يعزر (3)لكنه ،اليمني
 . (7)حتقق البدل واالستدعاء فتنّزل منزلة اإلذن وال كذلك مثة (6)ههنا

قال فعلت ذل  غلطا أو ظنا أهنا جتزئ أو ظننت أنه طلب مين  (8)إن)ف :قال
فال قصاص ) (11)/(10)(9)أبهنا يسار أي (اليسار نظرت يف املقتص فإن قطع وهو جاهل

 . (12)ل صاحبها وجهله هوذلب (عليه
 (13)ألنه مل يسلم للجاين املبدل وقد تلف البدل فريجع (وجتب عليه الدية) :قال

  (17)./(16)ألنه قطعها ببذل صاحبها (ل جتب الدية :وقيل)، (15)إىل بدل (14)فيه
ألنه قطعها ببذل  (هوإن قطع وهو عامل فاملذهب أنه ل قصاص علي) :قال]

 = ــــــــــــــ
  .9/238روضة الطالبني 

 0"ب" و"ج" ) ضمان (  (  يف1)
 0"ب" ) أهنا أيضاً (  (  يف2)
 0"ب" ) لكن (  (  يف3)
 ، 9/234، روضة الطالبني 10/283، فتح العزيز 7/123: التهذيب (  انظر4)

 0"ب" ) شالء (  (  يف5)
 0"ب" ) هنا (  (  يف6)
  ،9/235، روضة الطالبني 284-10/283، فتح العزيز 11/421: البيان (  انظر7)

 0إن ( و )  و "ج" " أ " (  يف8)
 0"ب" و"ج" ) اليسار (  (  يف9)
  ،11/422، البيان 3/196: املهذب (  انظر10)
  0/ أ من " أ "167(  هناية ل11)
  ،9/236، روضة الطالبني 10/286، فتح العزيز 11/421، البيان 7/124: التهذيب (  انظر12)

 0"ب" ) فرجع (  (  يف13)
 0(  ) فيه ( ليست يف "ب" و"ج" 14)
  9/236، روضة الطالبني 10/286زيز ، فتح الع11/422، البيان 3/196: املهذب (  انظر15)

 ، 10/285، فتح العزيز 11/422، البيان 3/196: املهذب (  انظر16)
 0/ أ من "ج" 250(  هناية ل17)
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القصاص؛ ألنه تعمد قطع يد  (4)أي (جيب :وقيل)، (3)فعلى هذا جتب الدية ،(2)(1)صاحبها[
 . (5)حمرتمة

أي يف علم الباذل أبهنا اليسار أو أّن قطعها ال  ((6)وإن اختلفا يف العلم به) :قال
 ،(9)(8)ألنه أعرف بنفسه أي اجلاين أّواًل مع ميينه؛ (فالقول قول اجلاين) ،(7)جيزئ عن اليمني

 . (13)حلف اجملين عليه ويسقط عنه بدهلا (12)وإن نكل ،اليسار (11)حلف ثبت له بدل (10)فإن
إذ الصلح فاسد؛ ألن  (وإن تراضيا على أخذ اليسار فقطع لزمه دية اليسار) :قال

ألنه  (يف اليمنيويسقط قصاصه ) ،(15)وال قصاص للشبهة ،(14)الدماء ال تستباح ابلعوض
البدل  (19)ألنه مل يسلم له (ل يسقط: وقيل)، (18)الدية (17)ولكن جتب له ،(16)رضي بذلك

 ــــــــــــــ
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" و"ج" 1)
  .9/234، روضة الطالبني 10/283، فتح العزيز 11/422، البيان 7/124، التهذيب 3/196: املهذب (  انظر2)
  .9/235، روضة الطالبني 10/285: فتح العزيز (  انظر3)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و"ج" 4)
  .10/283، فتح العزيز 11/422، البيان 7/124، التهذيب 3/196: املهذب (  انظر5)
 0(  ) به ( ليست يف "ب" و"ج" 6)
 .11/423: البيان (  انظر7)
 0(  ) بنفسه ( ليست يف "ج" 8)
  .7/124التهذيب : (  انظر9)
 0"ب" ) وإن (  (  يف10)
 0"ب" ) دية (  (  يف11)
 .458النكول: االمتناع عن أداء الشهادة أو حلف اليمني. انظر: معجم لغة الفقهاء:  ( 12)
  424-11/423: البيان (  انظر13)
 .9/234روضة الطالبني  ،10/282، فتح العزيز 11/424، البيان 7/125: التهذيب (  انظر14)

  املصادر السابقة. انظر  (15)

 . 10/283، فتح العزيز 11/424، البيان 7/125، التهذيب 3/196: املهذب (  انظر16)
 0(  ) له ( ليست يف "ج" 17)
 . 9/234، روضة الطالبني 10/282، فتح العزيز 11/424، البيان 7/125: التهذيب (  انظر18)
 0(  ) له ( ليست يف "ج" 19)
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 . (1)فبقي حقه يف املبدل
أخرج ميين  فأخرج اليسار  (3)على جمنون فقال له (2)وإن كان القصاص/) :قال 
 (7)جبو  (6)القصاص وإن كان جاهال (5)فإن كان املقتص عاملا وجب عليه (4)فقطع
 .(9)ألن بذل اجملنون ال يصح (الدية (8)عليه

 ــــــــــــــ
 .10/282، فتح العزيز 11/424، البيان 7/125، التهذيب 3/196: املهذب (  انظر1)
 0/ ب من "ب" 75(  هناية ل2)
 0(  ) له ( ليست يف "ب" و"ج" 3)
 0(  عها(  ) فقطع ( ليست يف "ب" ويف " أ " ) فقط4)
 0"ب" ) له (  (  يف5)
 0(  ) جاهالً ( ليست يف "ج" 6)
 0(  بت) وج و "ب" " أ " (  يف7)
 0ه ( "ب" ) ل (  يف8)
 .9/237، روضة الطالبني 10/288، فتح العزيز 11/425: البيان (  انظر9)
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 (1)باب من ال تجب عليه الدية بالجناية
ول على السيد ) ،(5)(4)لألحكام (3)ملتزم (2)ألنه غري (ل جتب الدية على احلريب) :قال

ألنه مهدر  (ول على من قتل حربيا أو مرتدا) ،ألهنا لو وجبت لوجبت له (يف قتل عبده
 . (7)(6)الدم

به السهم فقتله لزمه دية  (8)وقعو فإن أرسل سهما على حريب أو مرتد فأسلم )قال: 
بدليل ما لو قطع يدي رجل  (10)اجلناية (9)إذ االعتبار يف الدية حبال استقرار (مسلم

وجد  (14)ألنه (ل يلزمه :وقيل)، (13)(12)مث سرى إىل نفسه فمات فإنه يلزمه (11)ورجليه/
هو مأمور بقتله فأشبه ما لو جرحه مث أسلم ومات فإنه ال جتب الدية منه يف حال  (15)التسبب

 . (16)على املذهب
 (مل تلزمه الدية (17)احملاربةيف ومن قتل من وجب رمجه ابلبينة أو احنتم قتله ) :قال

 ــــــــــــــ
 0"ب" ) ابجلناايت (  (  يف1)
 0"ج" ) مل (  (  يف2)
 0"ج" ) يلتزم (  (  يف3)
 0"ج" ) األحكام (  (  يف4)
 .9/149، روضة الطالبني 10/158: فتح العزيز (  انظر5)
 0(  ) الدم ( ليست يف "ب" و"ج" 6)
 .9/148، روضة الطالبني 10/157: فتح العزيز (  انظر7)
 وقع (.مث " أ " )  (  يف8)
 0"ج" ) االستقرار (  (  يف9)
 0(  ) اجلناية ( ليست يف "ج" 10)
 / ب من " أ ". 167(  هناية ل11)
 0(  ) فإنه يلزمه ( ليست يف "ب" و"ج" 12)
  .10/189، فتح العزيز 7/57، التهذيب 3/202: املهذب (  انظر13)
 0"ب" ) ألن (  (  يف14)
 0"ب" ) التسبب وجد (  (  يف15)
  .9/167، روضة الطالبني 10/188، فتح العزيز 7/57: التهذيب (  انظر16)

 0حملاربة ( اب" أ " )  (  يف17)
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  .(1)ألنه مهدر وإن فـ وِّض قتله إىل غريه
قصاص على أحد ابل (2)ويضمنه املسلم ،أما لو وجب رمجه ابإلقرار ضمنه ابلدية

  .(4)وإن ثبت ابلبينة قياسا على الذمي ،(3)الوجهني
وقلنا ال جيب عليه القصاص فهل جتب  ،إذا قتل املسلم الزاين احملصن :قال ابن الصباغ

 . الدية ن فيه وجهان (5)عليه
إن علم أنه  :قيل دبه املشركون يف دار احلرب فق (6)قتل مسلما ترّتس نوم) :قال

ديته؛ ألنه جيب توقيه مع العلم دون  (8)أي (وإن مل يعلم مل جتب (7)هتمسلم وجبت دي
 . (9)اجلهل

ألنه  (وإن مل يعينه مل جتب) ،ديته لتعديه (10)أي (إن عينه ابلرمي وجبت :وقيل) :قال
 معذور. 

جيب ألنه ليس من جهته تفريط يف اإلقامة بني  :أحدمها (11)/(فيه قولن :وقيل) :قال
وهذه الطرق جارية يف كل  ،(13)ألن القاتل مضطر إىل رميه ؛ال جتب :ين، والثا(12)الكفار

  .(14)موضع جوزان الرمي

 ــــــــــــــ
  .9/148: روضة الطالبني (  انظر1)
 0(  ) املسلم ( ليست يف "ج" 2)
 0"ب" ) القولني (  (  يف3)
  .9/148، روضة الطالبني 10/158ثاين. انظر: فتح العزيز واألصح ال( 4)
 0(  ) عليه ( ليست يف "ج" 5)
 . 49أي جعلوه كالرتس وتسرتوا به. انظر: املصباح املنري: ترتس:   (6)
 0(  الدية" أ " )  (  يف7)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و"ج" 8)
 . 10/246 ، روضة الطالبني11/450، البيان 3/203: املهذب (  انظر9)

 0(  ) أي( ليست يف "ب" و"ج" 10)
 0/ أ من "ب" 76(  هناية ل11)
 .11/450، البيان 3/203: املهذب (  انظر12)

  .10/246، روضة الطالبني 11/450، البيان 3/203: املهذب (  انظر13)
 .10/538: فتح العزيز (  انظر14)
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   ؛ لقوله تعاىل:(2)الثالثة (1)وأما الكفارة فهي واجبة على الطرق
      

   
  (3) وقوله     (4)  أي يف قوم

 .(6)من قتل مؤمنا وهو مقيم بني الكفار (5)يعين

 ــــــــــــــ
 0"ج" ) الطريق (  (  يف1)
 0"ج" ) الثالث (  (  يف2)
 ( من سورة النساء. 92ن اآلية )( م3)
 ( من سورة النساء.92( من اآلية )4)
 0"ج" ) أي (  (  يف5)
 .9/381، روضة الطالبني 10/537، فتح العزيز 2/263: تفسري البغوي (  انظر6)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

299 

 باب ما تجب به الدية من الجنايات
أما إذا كان خطأ  ((1)إذا أصاب رجال مبا جيوز أن يقتل فمات منه وجبت الدية) :قال

) أال   :فلقوله ، وأما إذا كان شبه عمد (4)(3)وأما إذا كان عمدا فللخرب السابق ،(2)فلآلية
 .(6)(5)( إن قتيل عمد اخلطأ قتيل السوط والعصا فيه مائة من اإلبل

ألن  ((10)تهوجبت دي (9)فمات فيه (8)/(7)وإن ألقاه يف ماء أو انر قد ميوت فيه) :قال
 .(11)اهلالك مضاف إىل فعله

فلم يفعل حىت هل  ففيه قولن  (1)يتخلص (13)أمكنه أن (12)إن)و  :قال
 ــــــــــــــ
 0"ب" ) ديته ( (  يف1)
     يشري الشارح إىل قوله تعاىل:  ( 2)

    
    

    
    

    ( من سورة النساء.92اآلية )من  
 .( تقدم خترجيهأخذوا الدية وأن أحبوا ،بني خريتني إن أحبوا قتلواقتيال فأهله  قتل بعده من: )إىل قوله  يشري  (3)

  .10/318: فتح العزيز (  انظر4)
( يف  683-4/682(، وأبو داود يف )السنن( )6533( رقم احلديث )89-11/88(  أخرجه أمحد يف )املسند( )5)

كتاب   ( يف2/877( )ه يف )السنن(، وابن ماج4547الدايت، ابب يف دية اخلطأ شبه العمد، رقم احلديث ) كتاب
كتاب القسامة،   ( يف8/409( )(، والنسائي )يف السنن2627الدايت، ابب دية شبه العمد مغلظة، رقم احلديث )
كتاب   ( يف105-3/104( )(، والدار قطين يف )السنن4805ابب كم دية شبه العمد... إىل آخره، رقم احلديث )

الشيخ وصححه  ،(، وكلهم من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص 78احلدود والدايت وغريه، رقم احلديث )
 (.7/256األلباين يف إرواء الغليل )

  .10/316، فتح العزيز 450-49، البيان 3/203: املهذب (  انظر6)
 0ب" ) منه ( (  يف "7)
  0/ أ من " أ "168(  هناية ل8)
 0ب" ) منه ( وليست يف "ج" (  يف "9)
 0(  الدية أ " ) (  يف "10)
 . 10/134، فتح العزيز 11/339، البيان 7/36، التهذيب 3/204: املهذب (  انظر11)
 0إن ( فأ " )  (  يف "12)
 0(  ) أن ( ليست يف "ج" 13)
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كما لو قدر على مداواة اجلرح فرتكه حىت   ؛جتب :والثاين (] أنه ل جتب ديته (2)أصحهما:/
؛ ألن اهلالك حصل ببقائه يف النار وهو ابختياره، فأشبه ما لو خرج (4)، واملذهب األول(3)مات

  .(5)منها مث عاد إليها
هذا جيب على امللقي أرش ما عملت فيه النار من حني ألقاه إىل حني أمكنه فعلى 

  .(7)ويعلم إمكان اخلروج أبن يقول ميكنين اخلروج وال أخرج، (6)اخلروج
املاء الذي  (8)ال جتب الدية يف املاء قوال واحدا؛ ألن العادة جارية ابخلوض يف/ :وقيل

 . (10)إهالكا خبالف اإللقاء يف النار التخلص منه فال يكون اإللقاء فيه (9)ميكن
على أسد أو ألقاه عليه  (11)وإن ألقاه على أفعى أو ألقاها عليه أو) :قال
 . (13)ألنه هلك بسببه (وجبت الدية (12)فمات

، (15)كالقاتل  (14)ال جتب الدية يف مسألة احلية؛ ألنه كاملمسك هلا وهي :قال يف التتمة
كنه التخلص منه وجب القصاص وإال فهو كما لو ألقاه يف األسد فإن كان ال مي (17)يف (16)أما
 = ــــــــــــــ
 0ج" ) التخلص ( (  يف "1)
 0/ ب من "ج" 250(  هناية ل2)
 .4/15إخالص الناوي ،10/134، فتح العزيز 11/339، البيان 7/36، التهذيب 3/204: املهذب (  انظر3)

 . 9/132، روضة الطالبني 10/134وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 4)

 . 10/134، فتح العزيز 11/339، البيان 7/36، التهذيب 3/204: املهذب (  انظر5)

 .9/132، روضة الطالبني 10/134: فتح العزيز (  انظر6)

 .11/339، البيان 7/36: التهذيب (  انظر7)

 0/ ب من "ب" 76هناية ل  (8)
 0ب" ) ميكنه ( (  يف "9)
 . 9/132، روضة الطالبني 10/134، فتح العزيز 11/340، البيان 3/204: املهذب (  انظر10)
 0) ألقاه ( و "ج" زايدة  "أ  (  يف "11)
 0(  ) فمات ( ليست يف "ب" 12)
  .10/151: فتح العزيز (  انظر13)

 0(  ) هلا وهي ( ليست يف "ب" 14)
 0ب" ) مع القاتل ( (  يف "15)
 0ب" ) وأما ( (  يف "16)
 0(  ) يف ( ليست يف "ب" 17)
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 . (1)ماء ميكنه التخلص منه
 (وجبت الدية ،وقد يقتل فمات منه ،وإن سحر رجال مبا ل يقتل يف الوالب) :قال

ويعرف ذلك إبقراره أو أبن يشهد شاهدان من  ،(3)بعمد اخلطأ (2)أي مغلظة يف ماله؛ ألنه أقر
 . (5)به هذا شأنه (4)الذي أقر أنه سحره السحرة بعد توبتهما أن

 (6)وإن ضرب الوالد ولده أو املعلم الصيب أو الزوج زوجته أو ضرب) :قال
ألن املشروع هو التأديب دون  (السلطان رجال يف غري حد فأدى إىل اهلالك وجبت الدية

تى به مل يكن الذي أ (9)أنه أخطأ يف اجتهاده وأن/ (8)علمنا (7)القتل فلما أدى إىل اهلالك
 . (10)مشروعا

ألن يف الغالب ال  (إىل السابح فورق يف يده وجبت الدية (11)وإن أسلم الصيب) :قال
 .(13)السابح، فكان عمد خطأ (12)يغرق إال بتفريط من جهة

هالكه إىل  (14)ألنه يف يد نفسه فال ينسب (وإن غرق البالغ مع السابح مل جتب الدية)

 ــــــــــــــ
  .9/143، روضة الطالبني 10/151وهذا هو املذهب يف املسألتني. انظر: فتح العزيز  ( 1)

 0ب" ) اقرار ( (  يف "2)
، أسىن 4/13 ص الناوي، إخال128-9/127، روضة الطالبني 10/126فتح العزيز  ،7/38: التهذيب (  انظر3)

 .8/201 املطالب

 0ب" ) سحر ( (  يف "4)
  املصادر السابقة. (  انظر5)

 0(  ) ضرب ( ليست يف "ب" 6)
 0ب" زايدة ) وجبت الدية ( (  يف "7)
 0(  ) علمنا ( ليست يف "ب" 8)
 /ب من " أ ". 168(  هناية ل 9)
  .7/38: التهذيب (  انظر10)

 0ب" ) صبياً ( (  يف "11)
 0(  ) جهة ( ليست يف "ب" 12)
، وحتفة 10/421فتح العزيز  ،11/451، البيان 7/38، التهذيب 4/82، الوسيط 3/205: املهذب (  انظر13)

 .4/64 احملتاج

 0ب" ) ينتسب ( (  يف "14)
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 .(1)تفريط غريه
  .(3)أنه جتب ديته كالصيب (2)سانيون وجها آخراخلرا ىوحك 

أو صاح على ابلغ ) ،(5)(4)أي فمات (وإن صاح على صيب فوقع من سطح) :قال
كان   (9)مث إن/ ،(8)(7)ألن الصياح سبب لوقوعه (وجبت الدية (6)وهو غافل فوقع فمات

  .(11)على غريه فهو خطأ (10)وإن كان ،الصياح عليه فهو عمد خطأ
 . (12)ب الدية يف البالغ العاقلال جت :وقيل
وهو عمد  ،(14)ملا تقدم ((13)وإن صاح على صيب فزال عقله وجبت ديته) :قال

 .(15)خطأ
  .(17)عمد حمض فيجب القصاص :(16)وقيل

ألن معه من الضبط ما  ؛وهو متيقظ فزال عقله مل جتب الدية (18)وإن صاح على ابلغ أي
 ــــــــــــــ
 .9/316روضة الطالبني  ،11/351، البيان 7/38، التهذيب 3/205: املهذب (  انظر1)
 0 (  ) آخر ( ليست يف "ب"2)
 . 9/316، روضة الطالبني 10/421، واملذهب األول. انظر: فتح العزيز 4/82: الوسيط (  انظر3)
 0(  ) أي فمات ( ليست يف "ب" 4)
 .4/62، حتفة احملتاج2/248فتح الوهاب ،7/39: التهذيب (  انظر5)
 0ب" ) ومات ( (  يف "6)
 0ب" ) وقوعه ( (  يف "7)
 .4/62، حتفة احملتاج10/415فتح العزيز  ،11/452ان ، البي3/205: املهذب (  انظر8)
 0/ أ من "ب" 77(  هناية ل9)
 0ب" زايدة ) الصياح ( (  يف "10)
  .9/314، روضة الطالبني 11/452، البيان 3/205: املهذب (  انظر11)

 .9/313، روضة الطالبني 10/416وهذا هو األصح. انظر: فتح العزيز  ،7/39: التهذيب (  انظر12)
 0ب" ) الدية ( (  يف "13)
  .ألن الصياح سبب لوقوعهوهو قوله: ( 14)
 .9/314روضة الطالبني  ،7/39: التهذيب (  انظر15)

 0ب" زايدة ) هو ( (  يف "16)
  .9/314، روضة الطالبني 10/416واملذهب األول. انظر: فتح العزيز ( 17)

 0(  ) أي ( ليست يف "ب" 18)
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 . (2)من الصياح (1)كنمينعه عند تيقظه من ذلك فدل على أنه مل ي
ألنه سبب غري  (وإن طلب بصريا ابلسيف فوقع يف بئر فمات مل يضمن) :قال 

 . (3)ملجئ فقدمت املباشرة عليه كما لو خاف منه فقتل نفسه
ألنه أجلأه  ((6)ضمن (5)فوقع يف بئر فمات) (4)أي ابلسيف (وإن طلب ضريرا) :قال

 . (7)إليه فأشبه شهود القتل
فأما  ،وكان البصري عاملا هبا (8)ا مفروض فيما إذا مل يكن الضرير عاملا ابلبئرأّن هذ واعلم

 (10)واالعتبار ابلعلم واجلهل ال ابلبصري ،(9)لو علم هبا الضرير دون البصري كان احلكم ابلعكس
 . (12)(11)واألعمى

وإن بعث السلطان  ،وإن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا وجب ضمانه) :قال
 (16)أي أسقطته ((15)فأجهضت اجلنني بسوء) ،(14)عنده (ذكرت) ،(13)أي حامل (إىل امرأة

 ــــــــــــــ
 0 ب" زايدة ) زوال عقله ((  يف "1)
 .10/416فتح العزيز  ،11/452، البيان 7/39: التهذيب (  انظر2)
 .63-4/62، حتفة احملتاج9/315روضة الطالبني  ،11/453، البيان 7/40، التهذيب 3/205: املهذب (  انظر3)
 0(  ) أي ابلسيف ( ليست يف "ب" 4)
 0(  ) فمات ( ليست يف "ب" 5)
 0ب" ) ضمنه ( (  يف "6)
 .4/63حتفة احملتاج ،10/419، فتح العزيز 11/454، البيان 3/205هذب : امل(  انظر7)

 0ب" ) هبا ( (  يف "8)
 0ب" ) على العكس ( (  يف "9)
 0ب" ) ابلبصر ( (  يف "10)
 0ب" ) والعمى ( (  يف "11)
  .420-10/419، فتح العزيز 11/453، البيان 7/40، التهذيب 3/205: املهذب (  انظر12)
 0( ليست يف "ب" (  ) أي حامل 13)
 0(  ) عنده ( ليست يف "ب" 14)
 0ب" ) جنيناً ( (  يف "15)
 . 72: املصباح املنري: (  انظر16)
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 .(2)سبب هلالكه عادة (1)ألن ذلك/ (وجب ضمانه)
 (5)(4)لآلية (إىل هدف فأخطأ فأصاب آدميا فقتله وجبت الدية (3)وإن رمى) :قال

مامل  ألنه فوت (وجب عليه الضمان (8)[(7)وإن خنت احلجام فأخطأ فأصاب احلشفة) ،(6)
  .(9)يؤذن له يف تفويته من غري ضرورة

فمات  (10)وإن امتنع من اخلتان فختنه اإلمام يف حر شديد أو برد شديد/) :قال
فمات  (11)ولو أقام احلد يف حر شديد أو برد شديد( فاملنصوص ]أنه جيب الضمان

  :قوالن ابلنقل والتخريج :فقيل ،(13)ال جيب الضمان (12)فاملنصوص أنه[
والثاين جيب؛ ألنه ، (14)ال جيب الضمان؛ ألنه هلك مبا هو مستحق عليه :أحدمها

 ــــــــــــــ
  0/ أ من " أ "169(  هناية ل1)
-8/169، أسىن املطالب2/249، فتح الوهاب10/416، فتح العزيز 11/453، البيان 3/205: املهذب (  انظر2)

 .4/63، حتفة احملتاج170

 0ب" زايدة ) سهماً ( "(  يف 3)
 (  ) لآلية ( ليست يف "ب".4)

     يشري الشارح إىل قوله تعاىل:   (5)
    

    
   

   
   

  ( من سورة النساء.92اآلية ) من 
  .11/449، البيان 3/203: املهذب (  انظر6)
 . 4/131( احلشفة: هي رأس الذكر. انظر: لسان العرب 7)
 0(  ما بني املعقوفني مطموس يف "ج" 8)
 . 11/449، البيان 3/203: املهذب (  انظر9)

 0/ ب من "ب" 77اية ل(  هن10)
 0ب" ) برد شديداً وحر شديد ( (  يف "11)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ج" 12)
  .6/113: األم (  انظر13)
  .11/161: فتح العزيز (  انظر14)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

305 

  .(1)متعد
  :والفرق من وجهني ،(2)بتقرير النصني :وقيل

يف  (3)أن اخلتان ليس :والثاين أّن احلد منصوص عليه واخلتان ثبت ابالجتهاد، :أحدمها
  .(6)وال كذلك احلد (5)للحاكم (4)األصل

  .(7)نصفها :مجيع الدية، والثاين :أحدمها :ه وجهانفإن قلنا يضمن ففي قدر 
  .(9)بيت املال (8)على :عليه، والثاين :أحدمها :وعلى من جتب فيه قوالن

فيه  (11)أي (أو طرح (10)وإن حفر بئرا يف طريق املسلمني أو وضع فيه حجرا) :قال
به فأشبه ما ألنه متعد  (الضمان) (12)أي عليه (ماء أو قشر بطيخ فهل  به إنسان وجب)

وتعمد وضع  (17)أما إذا علم ،(16)(15)إذا مل يعلم به اإلنسان (14)، هذا فيما(13)لو جىن عليه

 ــــــــــــــ
 .11/161فتح العزيز  ،7/428: التهذيب (  انظر1)
  .10/101، روضة الطالبني 11/161وهذا هو األصح. انظر: فتح العزيز ( 2)
 0(  ) ليس ( ليست يف "ب" و"ج" 3)
 0ج" زايدة ) ليس ( (  يف "4)
 0ب" ) إىل اإلمام ( ويف "ج" ) إىل احلاكم ( (  يف "5)
  .10/101، روضة الطالبني 11/161الوجهني يف: فتح العزيز  (  انظر6)
 .10/182، روضة الطالبني 11/306والثاين هو األصح. انظر: فتح العزيز ( 7)
 0ب" و"ج" ) يف (  "(  يف8)
  .10/180واملذهب الثاين. انظر: روضة الطالبني   (9)

 0(  ) حجرا ( ليست يف "ج" 10)
 0(  ) أي( ليست يف "ب" و "ج" 11)
 0(  ) أي عليه ( ليست يف "ب" و"ج" 12)
 ، فتح الوهاب8/172 ، أسىن املطالب9/322، روضة الطالبني 11/457، البيان 3/206: املهذب (  انظر13)

  .4/64 حتفة احملتاج  ،2/250

 0(  ) فيما ( ليست يف "ب" و"ج" 14)
 0ج" ) إنسان ( (  يف "15)
 .9/322روضة الطالبني  ،11/455: البيان (  انظر16)
 0ب" زايدة ) به ( (  يف "17)
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  . (2)حىت هلك به فال ضمان (1)رجله عليه
إنسان ابحلجر ووقع يف البئر  (4)حجرا فتعثر (3)وإن حفر بئرا ووضع آخر) :قال
؛ ألنه هو الذي (7)ن يف ملكهأي إذا مل يك (على واضع احلجر (6)الضمان (5)ومات وجب
أي ومل يضر ابملارة  (يف طريق واسع ملصلحة املسلمني (9)وإن حفر البئر)، (8)ألقاه يف البئر

ومل أيذن له اإلمام يف  ،حصريا (10)أو بىن مسجدا أو علق قنديال يف مسجد أو فرش فيه)
على  (14)ياتهمتعد ابفت (13)ألنه ((12)يضمن :فهل  به إنسان فقد قيل (11)شيء من ذل /

 (16)وحكى يف احلاوي فيما إذا بناها لريتفق هو هبا .(15)اإلمام فأشبه ما لو حفر البئر لنفسه
 . (18)أنه ال يضمن (17)وجها واحدا

 ــــــــــــــ
 0(  ) عليه ( ليست يف "ج" 1)
  .10/429: فتح العزيز (  انظر2)
 0ب" ) اآلخر ( (  يف "3)
 0فعثر (  ج" )(  يف "4)
 0ب" ) وجبت ( (  يف "5)
 0ب" ) الدية ( (  يف "6)
  .9/325: روضة الطالبني (  انظر7)

 .4/68، فتح الوهاب9/324روضة الطالبني  ،11/458، البيان 7/204، التهذيب 3/206: املهذب (  انظر8)

 0ب" و"ج" ) بئراً ( (  يف "9)
 0(  ) فيه ( ليست يف "ب" 10)
 ب من " أ ". / 169(  هناية ل 11)
 0(  ) يضمن ( ليست يف "ج" 12)
 0ج" ) إنه ( (  يف "13)
 . 11/236االفتيات: افتعال من الفوت، وهو السبق إىل الشيء دون ائتمار من يؤمتر. انظر: لسان العرب  ( 14)
 ، أسىن املطالب10/423، فتح العزيز11/457، البيان 7/202، التهذيب 207-3/206: املهذب (  انظر15)

  .2/249، فتح الوهاب8/173
 0ب" ) هبا هو ( (  يف "16)
 0(  ) واحدا ( ليست يف "ب" و"ج" 17)
  .9/318، روضة الطالبني 10/423، والطريق الثاين هو األصح. انظر: فتح العزيز 12/375 : احلاوي (  انظر18)
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وقد  (3)؛ ألنه فعله ملصلحة املسلمني(2)وهو األصح (ل يضمن (1)وقيل/) :قال
 . (4)اإلمام حيتاجون إىل ذلك فأشبه ما لو فعله إبذن

فوقع فيها  (6)أو لينتفع هبا (5)وإن حفر بئرا يف ملكه أو يف موات ليتملكها) :قال
وإن )، (8)ألنه غري متعد يف ذلك إذ له االنتفاع مبلكه وابملوات (مل يضمن (7)إنسان ومات

ألنه ال  (فإن كانت ظاهرة مل يضمن (9)حفر بئرا يف ملكه واستدعى رجال فوقع فيها فهل 
كما لو   (ففيه قولن) ،(13)هبا (12)ومل يعلمه (11)أي (وإن كانت موطاة) ،(10)ير من جهتهتغر 

 .(15)فأكله (14)قدم طعاما مسموما إىل رجل
ال  :وقيل (وإن كان يف داره كلب عقور فاستدعى إنساان فعقره فعلى القولني) :قال

 . (18)(17)غريهادفعه بعصا أو  (16)وميكنه اختياراجيب الضمان قوال واحدا؛ ألن للكلب 

 ــــــــــــــ
 / أ من "ب".78(  هناية ل1)
  .9/318البني ، روضة الط10/423وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 2)

 0ج" ) الناس ( (  يف "3)
  .10/423، فتح العزيز 11/457، البيان 7/202، التهذيب 3/206: املهذب (  انظر4)
 0ب" ) ليتملكه ( (  يف "5)
 0ب" ) به ( (  يف "6)
 0ب" و"ج" ) فمات ( (  يف "7)
 .10/421فتح العزيز  ،11/458، البيان 3/207: املهذب (  انظر8)
 0ب" ) وهلك ( (  يف "9)
 ،9/316روضة الطالبني  ،11/456: البيان (  انظر10)
 0(  ) أي ( ليست يف "ج" 11)
 0ب" ) يعلم ( (  يف "12)
 .11/456: البيان (  انظر13)
 0ب" و"ج" ) إىل رجل طعاماً مسموماً ( (  يف "14)
 .9/317روضة الطالبني  ،11/456، البيان 7/203، التهذيب 3/207: املهذب (  انظر15)

 0ج" ) وميكن ( (  يف "16)
 0ب" و "ج" ) غري ذلك ( (  يف "17)
  .10/200، روضة الطالبني 11/334واملذهب األول. انظر: فتح العزيز  ( 18)
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أو يصعد إىل خنل ملصلحة املسلمني  (1)وإن أمر السلطان رجال أن ينزل إىل بئر) :قال
جيب ضمانه إن قلنا إن أمره يكون إكراها  :يف التهذيب (2)قال (فوقع فمات وجب ضمانه

  .(3)نظرا إىل سطوته ووجوب طاعته
  .(4)وهل يكون على عاقلته أو على بيت املال ن فيه قوالن

 . (7)أمره ]بذلك ملصلحة نفسه فالضمان على عاقلته (6)إن كان(5)و
ألنه هلك بفعل هو  (بعض الرعية فوقع فمات مل جيب ضمانه (8)وإن أمره[) :قال
 . (9)خمتار فيه
ينقضه حىت وقع على إنسان فقتله مل  (10)وإن بىن حائطا يف ملكه فمال إىل الطريق ومل)

بغري فعله فأشبه ما لو سقط من غري  (11)الن حدثألن املي (يضمن على ظاهر املذهب
 .(12)ميل

فرط برتكه  (14)؛ ألنه/(13)وهو اختيار أيب الطيب الطربي (يضمن :وقيل): قال
فعلى هذا كم يضمن ينظر فإن كان الذي  .(1)فأشبه ما لو بناه مائال إىل الطريق (15)مائال/

 ــــــــــــــ
 0ج" ) البئر ( (  يف "1)
 0ب" ) وقال ( (  يف "2)
 .68-7/67التهذيب   (3)
  .10/183وهذا هو املذهب. انظر: روضة الطالبني   (4)
 ) قيل (." زايدة  أ (  يف "5)
 0(  ) كان ( ليست يف "ب" و"ج" 6)
  .9/142، روضة الطالبني 68-7/67: التهذيب (  انظر7)

 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ج" 8)
  .9/142: روضة الطالبني (  انظر9)

 0مل ( و )  و "ب" "أ  (  يف "10)
 0ب" ) حصل ( (  يف "11)
  .4/67، حتفة احملتاج9/321، روضة الطالبني11/462، البيان 7/208، التهذيب 3/207: املهذب (  انظر12)

  .11/462يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين  ( 13)

  0/ أ من " أ "170(  هناية ل 14)
 0/ ب من "ب" 78(  هناية ل15)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

309 

 (3)وأصل اجلدار ضمن (2)وإن كان ابملائل ،تلف به املائل وحده ضمن مجيع الدية
 . (6)وإن كان أصل اجلدار وحده فال ضمان (5)الدية،/ (4)نصف 

 (وإن وضع جرة على طرف سطح فرماها الريح فمات هبا إنسان مل يضمن) :قال
 . (7)ألنه غري متعد بوضعها يف ملكه ووقوعها كان بغري فعله

ضمن نصف  (9)قع على إنسان وماتإىل الطريق فو  (8)وإن أخرج روشنا) :قال 
  :ألنه هلك بسببني (الدية

مضمون عليه ألنه جيوز بشرط  (11)إىل الطريق وهو (10)ما كان خارجا منه :أحدمها
  .(12)سالمة العاقبة كالرمي إىل الصيد

الضمان على  (14)غري مضمون عليه فقسط (13)ما كان منه يف ملكه وهو :واآلخر
  .(15)السببني

 . (2)(1)؛ ألنه خطأ حمض مضمونةعلى العاقل (17)جتب (16)ناونصف الدية هه
 = ــــــــــــــ
 .10/428فتح العزيز  ،11/462، البيان 7/208، التهذيب 3/207: املهذب (  انظر1)
 0و"ج" ) املائل ( ب" (  يف "2)
 0(  ) ضمن ( ليست يف "ب" و "ج" 3)
 0ب" و"ج" ) فنصف ( (  يف "4)
 0/ ب من "ج" 251(  هناية ل5)
  .428-10/426: فتح العزيز (  انظر6)

  .9/319، روضة الطالبني 11/461، البيان 3/207: املهذب (  انظر7)

 . 327انظر: حترير ألفاظ التنبيه:  الرَّوشن: بفتح الراء، وهو اخلارج من خشب البناء. ( 8)
 0ب" و"ج" ) فمات ( (  يف "9)
 0(  ) منه ( ليست يف "ب" 10)
 0ب" ) فهو ( (  يف "11)
 0(  ) إىل الصيد ( ليست يف "ج" 12)
 0ب" ) فهو ( (  يف "13)
 ب" ) فيقسط به ( (  يف "14)
 .10/427ز فتح العزي ،11/463، البيان 7/207، التهذيب 3/207: املهذب (  انظر15)

 0(  ) ههنا ( ليست يف "ب" و"ج" 16)
 0ج" زايدة ) هنا ( (  يف "17)
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به إنسان  (5)فهل  (4)من خشبه اخلارج شيء إىل الطريق (3)تنصف وإن) :قال

رجل لو قتل  :وهذه مسألة يقال فيها ،(6)ألنه هلك مبا هو مضمون عليه (ضمن مجيع الدية
 ه كمال الدية. ولو قتله ببعضها وجب علي ،رجال خبشبة وجب عليه نصف الدية

]أي إذا كان  (فوقع على إنسان فأتلفه فهو كالروشن (7)وإن نصب ميزااب) :قال
ألنه مضطر إليه خبالف  ((9)ل يضمن: وقيل) ،(8)الطريق انفذا؛ ألنه يف معناه

 .(11)[(10)الروشن
 . (15)ديداجل (14)القول القدمي والذي قبله هو (13)أن هذا هو :ذكر يف املهذب(12)و

اجلديد بني أن يصيبه الطرف الذي يف احلائط  (17)وال فرق يف :يف املستظهري (16)قال

 = ــــــــــــــ
 0(  ) مضمون ( ليست يف "ب" و"ج" 1)
 .11/463، البيان 7/207: التهذيب (  انظر2)
 0ب" ) انتصف ( (  يف "3)
 0(  ) إىل الطريق ( ليست يف "ب" و"ج" 4)
 0ب" ) وهلك ( (  يف "5)
 .9/320روضة الطالبني  ،11/463، البيان 7/208التهذيب  ،3/207: املهذب (  انظر6)
امليزاب: بكسر امليم وإسكان الياء وفتح الزاء، قناة أو أنبوبة يصرف هبا املاء من سطح بناء أو موضع عال. انظر:   (7)

 . 1/15املعجم الوسيط 
 .10/426فتح العزيز  ،11/464، البيان 7/208، التهذيب 3/207: املهذب (  انظر8)

 0(  ) ال يضمن ( ليست يف "ج" 9)
 . 11/464، البيان 7/208، التهذيب 3/207: املهذب (  انظر10)

 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 11)
  0ب" زايدة ) كذا ( (  يف "12)
 0(  ) هو ( ليست يف "ب" و"ج" 13)
 0ب" و"ج" ) القول ( (  يف "14)
 . 9/320روضة الطالبني  ، واجلديد هو األظهر. انظر:3/207املهذب  ( 15)
 0ج" ) وقال ( (  يف "16)
 0ب" و"ج" ) على ( (  يف "17)
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 وكذا حكاه بعضهم يف الروشن  ،(3)الطرف الذي يف اهلواء (2)بني أن يصيبه (1)و
 . (4)أيضا

 (7)وجب عليه/ (6)معه دابة فأتلفت إنساان بيدها أو رجلها/ (5)وإن كان) :قال
  .(8)عليها فكان فعلها منسواب إليه سواء كان مالكا أو مودعا أو غاصباألن يده  (الضمان

  .(9)ولو كان معها قائد وسائق فالضمان عليهما نصفني
  .(13)(12)أحدمها راكبا اختص الضمان به على أحد الوجهني (11)كان  (10)وإن

طريق املسلمني فأتلفت شيئا ضمنه سواء كان واسعا أو  (14)ولو أوقف دابة على
 . (17)ضمانه (16)ولو ابلت يف الطريق فتزلق به إنسان فوقع فمات وجب عليه .(15)اضيق

 ــــــــــــــ
 0ب" ) أو ( (  يف "1)
 0(  ) أن يصيبه ( ليست يف "ب" 2)
  .7/529حلية العلماء ( 3)
  .9/320، روضة الطالبني 427-426، وهذا هو املذهب فيهما. انظر: فتح العزيز 11/464: البيان (  انظر4)

 0(  نتأ " ) كا (  يف "5)
 / ب من " أ ". 170(  هناية ل6)
 0/ أ من "ب"79(  هناية ل7)
 .10/197روضة الطالبني  ،11/461، البيان 3/207: املهذب (  انظر8)
  .4/176، حتفة احملتاج 10/198: روضة الطالبني (  انظر9)
 0ج" ) ولو ( (  يف "10)
 0(  ) كان ( ليست يف "ب" 11)
 0القولني ( ب" و"ج" ) (  يف "12)
وجزم به اهليتمي. انظر: حتفة احملتاج  ،11/331فتح العزيز  ،11/461، البيان 7/205: التهذيب (  انظر13)

4/176. 
 0ب" و"ج" ) يف ( (  يف "14)
وهذا هو أحد الوجهني يف املسألة، واملذهب أنه ال يضمن. انظر:  ،11/461، البيان 7/205: التهذيب (  انظر15)

 . 10/198، روضة الطالبني 11/332فتح العزيز 

 0(  ) عليه ( ليست يف "ب" 16)
، هذا أحد الوجهني، واملذهب أنه ال يضمن. انظر: فتح 461، البيان 7/205، التهذيب 3/207: املهذب (  انظر17)

 . 10/198، روضة الطالبني 11/331العزيز 
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وإن كان ابلليل  (3)تلفهتفإن كان ابلنهار مل يضمن ما  (2)مل يكن معها (1)إن)ف: قال
أهل احلوائط حفظها ابلنهار وعلى أهل املواشي  (5)على (4)قضى أن ألن النيب  (ضمن

  .(7)(6)حفظها ابلليل
  .(8)ينظر إىل عرف البلد :وقيل
كان املرعى قريب   (10)تركها أتلفت مال الغري أبن (9)إن كان صاحبها يعلم أنه لو :وقيل

صاحب املاشية حفظها حيطان مل جيب على  للمزارعوإن كان  ،(11)الزرع ضمن ما تتلفه ابلنهار
 .(12)ابلليل ومحل احلديث على غري هذه الصورة

 ــــــــــــــ
 0إن ( و " ) ج" و "أ  (  يف "1)
 0ج" زايدة ) سائق ( (  يف "2)
 0ه ( فتتلأأ " )  يف " ( 3)
 0(  ) أن ( ليست يف "ب" و"ج" 4)
 0ج" زايدة ) أن ((  يف "5)
(، وأبو 37(، كتاب األقضية، ابب القضاء يف الضواري واحلريسة، رقم احلديث )2/747مالك يف )املوطأ( ) (  أخرجه6)

(، 3570، 3569احلديث ) (، كتاب البيوع، ابب املواشي تفسد زرع قوم، رقم830-3/828داود يف )السنن( )
(، 2332(، كتاب األحكام، ابب احلكم فيما أفسدت املواشي، رقم احلديث )2/781وابن ماجه يف )السنن( )

(، وانظر 6/486(، وصححه أيضا البيهقي معرفة السنن واآلاثر )9/645وصححه الشافعي يف )اختالف احلديث( )
 (.4/233)التلخيص احلبري( للحافظ )

  .328-11/327، فتح العزيز 438-7/437لتهذيب : ا(  انظر7)

ولو جرت : -هللا رمحه-أصل املسألة ليس فيه اختالف يف املذهب، وهذا ليس قوال آخر فيها، حيث قال النووي   (8)
العادة يف انحية ابلعكس فكانوا يرسلون املواشي ليال للرعي وحيفظوهنا هنارا وكانوا حيفظون الزرع ليال فوجهان أصحهما 

روضة  انظر:. ينعكس احلكم فيضمن ما أتلفته ابلنهار دون الليل اتباعا ملعىن اخلرب والعادة والثاين ال  ثري للعادة
 .7/439، وانظر كذلك التهذيب 10/196 الطالبني

 0ب" ) إن ( ويف "ج" ) مىت ( (  يف "9)
 0ج" ) فإن ( (  يف "10)
 -رمحه هللا-، وإمنا هو أحد الوجهني يف هذه الصورة، وماذكره الشارح وهذا أيضا ليس قوال آخر يف املسألة كما مر ( 11)

 . 10/196، روضة الطالبني 11/329هو املذهب فيها. انظر: فتح العزيز 
، 11/329وهذه أيضا صورة جديدة، وهو أحد الوجهني فيها، وما ذكره هو املذهب فيها. انظر: فتح العزيز ( 12)

 . 10/196روضة الطالبني 
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 . (3)ابلزرع ن فيه وجهان (2)وشبهها(1)وهل يلتحق ابتالع اجلوهرة 
فإن كان بتفريط منه يف حفظها ضمن لتفريطه  (4)وإن انفلتت ابلليل وأتلفت)قال: 

 . (10)أي هدر (9)(8)(بارج (7)اء)جرح العجم :لقوله  (مل يضمن (6()5)وإن مل يكن بتفريط
أو  (12)أي ليال كان (حيفظه فقتل إنساان (11)وإن كان له كلب عقور ومل) :قال

  .(15)ويف معناه اهلرة اليت  كل الطيور ((14)ضمنه) ،(13)هنارا
ال ضمان عليه؛ ألن العادة مل جتر بربط الكالب والسنانري يف البيوت فأشبه ما  :وقيل

  .(3)/،(2)مفرط (1)؛ ألنه(20)، واملذهب األول(19)(18)لغريه (17)حبا(16)لو أرسل طريه فلقط
 ــــــــــــــ
 0ج" ) جوهرة (  "(  يف1)
 0ب" و"ج" ) وشبهه ( (  يف "2)
  .201-10/200: روضة الطالبني (  انظر3)
 0ب" ) فأتلفت ( (  يف "4)
 0ج" ) بتفريطه ((  يف "5)
 0) منه ( و "ب" زايدة  "أ  (  يف "6)
 0(  ى) العجم و " ب " "أ  (  يف "7)
(، يف  6/2533ماء جرحها جبار (  أخرجه البخاري ))العج وهو يف الصحيحني من حديث أيب هريرة بلفظ: ( 8)

(، يف كتاب: احلدود، يف 3/1334(، ومسلم )6514رقم احلديث ) املعدن جبار والبئر جبار، الدايت، يف ابب
 (.1710ابب:جرح العجماء واملعدن والبئر جبار، رقم احلديث )

  .11/329: فتح العزيز (  انظر9)
  .1/232يب احلديث : النهاية يف غر (  انظر10)

 0ب" ) فلم ( (  يف "11)
 0(  ) كان ( ليست يف "ب" و"ج" 12)
 . 7/439: التهذيب (  انظر13)
 0ج" ) ضمن ( (  يف "14)
  .7/439: التهذيب (  انظر15)

 املصدر السابق. (  انظر16)
 0ج" ) حب ( (  يف "17)
 0ج" ) الغري ( (  يف "18)
 .11/333فتح العزيز  ،7/439: التهذيب (  انظر19)
  .10/199، روضة الطالبني 11/333وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 20)
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 . (4)أما لو مل يكن عقورا فهو كاملاشية على أحد الوجهني
وجب على كل واحد  (7)وماات (6)به إنسان/ (5)وإن قعد يف طريق ضيق فعثر) :قال

  .(9)فيه (8)هو مفرط/ ألن كل واحد منهما قتل صاحبه بسبب (منهما دية ايآخر
أما لو كان الطريق واسعا  ،(12)(11)ال عليهما (10)واعلم أن الدية جتب على عاقلتهما

 . (16)، وهتدر دية املاشي(15)(14)دية القاعد على املاشي؛ ألنه غري مفرط ابلقعود (13)فإن
 على عاقلته، (17)أي يعلى املاشإن تعثر بواقف فضمان الواقف  :قال اخلراسانيون 

 ،(18)والقاعد مهدر هذا نصه ،وإن تعثر بقاعد فضمان املاشي على القاعد ،اشي مهدروامل
 . (19)قوالن ابلنقل والتخريج :وقيل

 = ــــــــــــــ
 0ب" ) فإنه ( (  يف "1)
 .10/199روضة الطالبني  ،7/439: التهذيب (  انظر2)
 0/ ب من "ب" 79(  هناية ل3)
  .10/200، روضة الطالبني 11/333واملذهب أنه ال يضمن. انظر: فتح العزيز  ( 4)
 0و"ج" ) وتعثر (  ب"(  يف "5)
  0/ أ من " أ "171(  هناية ل 6)
 0ج" ) فماات ( (  يف "7)
 0/ أ من "ج" 252(  هناية ل8)
  .4/69، حتفة احملتاج10/434، فتح العزيز 11/470، البيان 3/208: املهذب (  انظر9)

 0ب" و"ج" ) العاقلة ( (  يف "10)
 0ب" و"ج" ) عليه ( (  يف "11)
 .10/433فتح العزيز  ،11/470، البيان 7/182، التهذيب 3/208: املهذب (  انظر12)
 0ب" ) كان ( (  يف "13)
 0ب" و"ج" ) يف القعود ( (  يف "14)
 .9/326روضة الطالبني  ،11/469، البيان 3/208: املهذب (  انظر15)
  املصادر السابقة. (  انظر16)

 0(  ) أي ( ليست يف "ب" 17)
، 10/433  املذهب. انظر: فتح العزيز ، وهذا الطريق هو4/84راسانيني يف الوسيط : األم، وانظر قول اخل(  انظر18)

 .9/326روضة الطالبني 

 .9/327روضة الطالبني  ،11/470، البيان 7/183، التهذيب 4/84: الوسيط (  انظر19)
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أي  (وجب على كل واحد منهما نصف دية ايآخر (1)مااتو وإن اصطدما ) :قال
 (6)وفعل (5)نفسه (4)؛ ألن كل واحد منهما هلك بفعل(3)أو راكبني (2)سواء كاان راجلني

  .(7)خبالف املسألة قبلها فأهدر النصف ووجب النصف ،احبهص
ومغلظا  ،يقصدا االصطدام(9)خمففا إن مل  (8)ولكن ،واعلم أن ذلك جيب على العاقلة

 .(10)إن قصدا االصطدام
وعلى هذا  ،(11)إن قصدا االصطدام وجب عليهما ال على العاقلة :وقال اخلراسانيون
؛ ألن االصطدام ال يقتل غالبا (13) أن املنصوص هو األولإال ،(12)يدل كالم الشيخ رمحه هللا

 . (14)فكان عمد خطأ
وجب على كل  (17)ومات جنينامها (16)فماتتا (15)وإن اصطدم امرأاتن حامالن) :قال

 ــــــــــــــ
 0ماات ( فأ " )  (  يف "1)
 0ب" ) راكبني ( (  يف "2)
 0سني ( ب" ) رجلني ( ويف "ج" ) فار (  يف "3)
 0ب" ) بفعله ( (  يف "4)
 0(  ) نفسه ( ليست يف "ب" 5)
 0ب" ) وبفعل ( (  يف "6)
، 9/331، روضة الطالبني 11/465، البيان 7/178، التهذيب 208-3/207، املهذب 6/112: األم (  انظر7)

 . 4/69، حتفة احملتاج8/186، أسىن املطالب2/251 فتح الوهاب

 0" (  ) ولكن ( ليست يف "ب8)
 0(  ) مل ( ليست يف "ج" 9)
 .4/69، حتفة احملتاج9/331روضة الطالبني  ،11/466، البيان 7/178: التهذيب (  انظر10)
 .4/85: الوسيط (  انظر11)
 0(  ) رمحه هللا ( ليست يف "ب" و"ج" 12)
  .9/331، روضة الطالبني 10/441، وهو األصح. انظر: فتح العزيز 6/112: األم (  انظر13)

 .10/441فتح العزيز  ،466: البيان انظر  (14)

 0ب" و"ج" ) حاملتان ( (  يف "15)
 0ب" ) فماات ( (  يف "16)
 0ب" ) جنينهما ( (  يف "17)
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 (2)[(منهما نصف دية األخرى ونصف دية جنينها ]ونصف دية جنني األخرى (1)واحدة
 . (3)ألن اهلالك منسوب إىل فعلهما

كل واحدة (6) /(5)وجيب يف تركة ،(4)نه جيب على عاقلتهما ال عليهما ملا تقدمواعلم أ
 .(9)كفاراتن  (8)وإن قلنا بتداخل الكفارات وجب على كل واحدة منهما ،(7)منهما أربع كفارات

 (10)هذا إذا سقطتا على القفا فإن سقطتا على الوجه هدر :وقال بعض أصحابنا
هدر دم اليت  (15)واألخرى على القفا (14)على الوجه (13)سقطت إحدامها (12)/(11)دمهما وإن

 . (17)مل يهدر دم اليت سقطت على القفا (16)سقطت على الوجه و
 (19)أي على فرسني أو بغلني أو أحدمها على بغل (أركب صبيني (18)فإن) :قال 

 ــــــــــــــ
 0ج" ) واحد ( (  يف "1)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ج" 2)
  .4/70 حتفة احملتاج، 10/445، فتح العزيز 11/468، البيان 7/178،180، التهذيب 3/208: املهذب (  انظر3)
  املصادر السابقة. (  انظر4)
 0ب" و"ج" ) مال ( (  يف "5)
 0/ أ من "ب" 80(  هناية ل6)
 .4/70 ، حتفة احملتاج8/189 ، أسىن املطالب11/468، البيان 7/180التهذيب  ،4/86: الوسيط (  انظر7)
 0(  ) منهما ( ليست يف "ج" 8)
  .9/334، روضة الطالبني 10/445العزيز  والصحيح هو األول. انظر: فتح ( 9)

 0ب" ) أهدر ( (  يف "10)
 0ب" ) فإن ( (  يف "11)
 / ب من " أ ". 171(  هناية ل12)
 0ج" ) أحدمها ( (  يف "13)
 0ب" و"ج" ) القفا ( (  يف "14)
 0ب" و"ج" ) الوجه ( (  يف "15)
 0ب" زايدة ) إن ( (  يف "16)
  ، واملذهب عدم التفريق يف ذلك. انظر: فتح العزيز9/332طالبني ، روضة ال7/179: التهذيب (  انظر17)

  .9/332، روضة الطالبني 10/442
 0ب" و "ج" ) وإن ( (  يف "18)
 0ب" و "ج" ) فرس ((  يف "19)
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من ل ولية له عليهما فاصطدما وماات وجب علي الذي ) ،(2)أو محار (1)واآلخر على فرس
ألن اهلالك حصل  (صاحبه (4)كل واحد منهما على نفسه وعلى  (3)اهكبهما ضمان ما جنأر 

 . (8)(7)كالبالغني  (6)ولو ركبا أبنفسهما أو أركبهما الويل فهما ،(5)بفعل هو مفرط فيه
فإن كان هلما وجب على كل  ،ولو جذب رجالن ثواب بينهما فتخرق :قال يف احلاوي  
 (10)وإن كان ألحدمها وجب على الذي مل ميلك لآلخر ،رقلصاحبه ربع أرش اخل (9)واحد

 . (11)وإن كان لغريمها وجب على كل واحد منهما نصف األرش ،نصف األرش
سفينتان فهلكتا وما فيهما فإن كان ذل  بتفريط من  (12)وإن اصطدم) :قال
سريا يف ريح فلم يفعال أو  (14)ضبطهما ابالحنراف (13)آلتهما وأمكن يفأي أبن قصَّرا  (القيمني

 ــــــــــــــ
 0ب" و "ج" ) بغل ( (  يف "1)
  .9/332: روضة الطالبني (  انظر2)

 0(  أ " ) ما جىن (  يف "3)
 0ب" ) أو على ( (  يف "4)
 .10/444فتح العزيز  ،11/467: البيان (  انظر5)
 0ج" ) ومها ( (  يف "6)
 0ج" ) ابلغني ( (  يف "7)
، أسىن 9/333، روضة الطالبني 11/467، البيان 7/179، التهذيب 4/85، الوسيط 3/208: املهذب (  انظر8)

 .2/251، فتح الوهاب8/189 املطالب
 0ب" و "ج" زايدة ) منهما ( (  يف "9)
 0(  ) لآلخر ( ليست يف "ج" 10)
إىل قدر ما  ، ولعل الشارح أورد كالم املاوردي يف مسألة اتالف الثوب إشارة منه12/328: احلاوي الكبري (  انظر11)

 قيمة فعليه واحدا املركب كان  إن: -ورحم هللا اجلميع -يضمنه يف مسألة اجلناية على الصبيني، وقد قال النووي
 يضمن وكذا دابة كل  قيمة نصف واحد كل  فعلى آخر وذاك واحدا هذا أركب وإن الصبيني دية تهعاقل وعلى الدابتني

 الذي املعروف الصحيح هو هذا الصبيني دييت نصف واحد كل  عاقلة وعلى رجلها أو بيدها أركبه من دابة أتلفته ما
 .9/333. انظر: روضة الطالبني األصحاب به قطع

 0ب" ) اصطدمت ( (  يف "12)
 0ج" ) أو أمكن ( يف "  (13)
 0ج" ) واالحنراف ( (  يف "14)
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  .(3)يف مثلها فهما كالرجلني إذا اصطدما أي الفارسني (2)ال تسري السفينة (1)شديدة
مث ينظر فإن قصدا االصطدام وقال أهل اخلربة إنه يقتل غالبا فهو عمد حمض وإال فهو 

 . (5)ضمان النفوس على العاقلة وضمان املال عليهما (4)عمد خطأ يوجب
يف ذلك العمد احملض ن فقال  (7)أصحابنا هل يصح/ (6)لفواخت :قال يف املستظهري 

ال  :وقال الشيخ أبوحامد ،املوجب للقود (9)يصح فيه العمد احملض :(8)الشيخ أبو إسحاق
 . (10)يصح فيه العمد احملض

 ،(11)أي مثل أن اشتدت الريح ومل ميكنهما إمساكهما (وإن كان بوري تفريط): قال
 (14)منهما (13)ألهنما يف أيديهما فكان ما يتولد (كالرجلني  (12)أهنما :أحدمها ففيه قولن)

 ،(17)وقد عجزا عن ضبط الفرسني (16)إذا اصطدما أي (15)مضمواًن عليهما كالفارسني/

 ــــــــــــــ
 0ب" و "ج" ) شديد ( (  يف "1)
 0ب" و "ج" ) السفن ( (  يف "2)
 ، فتح الوهاب9/336، روضة الطالبني 471-11/470، البيان 7/186، التهذيب 3/208: املهذب (  انظر3)

  .193-8/192، أسىن املطالب2/252
 0ج" ) فوجب ( (  يف "4)
 .10/449فتح العزيز  ،11/471، البيان 7/186، التهذيب 3/208: املهذب (  انظر5)

 0ج" ) اختلف ( (  يف "6)
 0/ ب من "ب" 80(  هناية ل7)
شرح على   بن سريج، من مصنفاته:ابراهيم بن أمحد املروزي، أبو إسحاق، أحد أئمة املذهب، تفقه على إ(  هو 8)

 . 203، طبقات ابن هداية هللا: 1/240هـ. انظر: طبقات ابن كثري 340سنة  -رمحه هللا-، تويف خمتصر املزين
 0(  ) احملض ( ليست يف "ب" و"ج" 9)
  .9/336، روضة الطالبني 10/449، واملذهب ما قاله أبو إسحاق. انظر: فتح العزيز 7/532حلية العلماء ( 10)
 .9/337 روضة الطالبني ،11/471، البيان 209-3/208: املهذب (  انظر11)
 0(  ) أهنما ( ليست يف "ج" 12)
 0ب" ) متولد ( ويف "ج" ) ما تولد ( (  يف "13)
 0(  ) منهما ( ليست يف "ج" 14)
  0/ أ من " أ "172(  هناية ل 15)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و"ج" 16)
  .10/450، فتح العزيز 11/471، البيان 7/187، التهذيب 3/208: املهذب (  انظر17)
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فأشبه ما لو نزلت  (2)ألن ذلك ينسب إىل الريح/ (منهما (1)لضمان على واحد :والثاين)
 . (4)(3)صاعقة فأحرقتهما

ال ابتداء وال انتهاء وذلك يكون  (5)أي (ا مل يكن منهما فعلالقولن إذ :وقيل)قال: 
يف املراكب الكبار اليت ينصب القيِّم الشراع وميد احلبال ويقيم املركب حنو الريح حىت إذا هبت 

 .(6)دفعته
ا السفن مث اصطدمن): قال وذلك يكون يف السفن الصغار اليت  ((7)فأما إذا سريَّ

  .(11)ألن ابتداء الفعل منهما (وجب الضمان قول واحدا) ،(10)ابجملاديف (9)وتدفع (8)جتر
القوالن إذا مل يكن منهما فعل أي يف املراكب الكبار والسفن الصغار  :]وقيل

  (13).[(12)أيضا
وسواء كانتا  (14)أي سواء كانتا واقفتني أو سائرتني (القولن يف اجلميع :وقيل) :قال

 (1)لفارس ميكنه ضبط الفرس ابللجام والسفينة ال ميكن؛ ألن ا(15)من السفن الصغار أو الكبار

 ــــــــــــــ
 0ج" ) ذلك ( (  يف "1)
 0/ ب من "ج" 252(  هناية ل2)
 0ب" ) فأحرقتها ( (  يف "3)
  .9/337، روضة الطالبني 11/472، البيان 7/186، التهذيب 209-3/208: املهذب (  انظر4)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" 5)
 .10/450فتح العزيز  ،11/472، البيان 7/187: التهذيب (  انظر6)
 ويف "ج" ) اصطدمت (. ب" ) اصدمت ((  يف "7)
  0(  ) جتر ( ليست يف "ب" و "ج" 8)
 0ب" و "ج" ) تدفع ( (  يف "9)
  .11/472: البيان (  انظر10)

  .10/450، فتح العزيز 11/472، البيان 3/209: املهذب (  انظر11)
 . 11/472: البيان (  انظر12)

 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 13)
 0امها ( ب" و "ج" ) سري (  يف "14)
 0ب" و "ج" ) الكبار أو الصغار ( (  يف "15)
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 .(3)عليها (2)ضبطها عند غلبة الريح (1)ميكن
 .(7)القولني يف الفارسني أيضا (6)تطرد (5)ينبغي أن :اخلراسانيون (4)وقال

 ملفإن قلنا ال جيب الضمان وكانت السفن وما فيها لغريمها فإن كانت معهما وديعة 
وأما  ،(10)أبجرة مل جيب ضمان النفس (9)رة واملتاع حيمالنه، وإن كانت مستأج(8)يضمناها

 . (13)املشرتك (12)فإن كان صاحبه معه مل يضمناه وإن مل يكن معه بىن على األجري/ (11)املال
فرجع احلجر عليهم فقتل  (14)وإن رمى عشرة أنفس حجرا ابملنجنيق) :قال
  (عة أعشارها على الباقنيسقط من ديته العشر ووجب تس (15)أحدهم

 الدية على  (17)بفعل اجلميع فقسطت (16)ألن اهلالك حصل

 ــــــــــــــ
 0ب" ) ال يقدر على ( (  يف "1)
 0ب" و "ج" ) الرايح ( (  يف "2)
، روضة الطالبني 10/450، وهذا الطريق هو املذهب. انظر: فتح العزيز 11/472، البيان 7/187: التهذيب (  انظر3)

9/337.  
 0(  ) قال ( ليست يف "ب" و "ج" 4)
 0(  ) ينبغي أن ( ليست يف "ب" و"ج" 5)
 0ب" و "ج" ) طردوا ( (  يف "6)
  .4/86: الوسيط (  انظر7)

 0ب" ) يضمنها ( (  يف "8)
 0ب" ) حيمله ( (  يف "9)
 0ب" و "ج" ) السفن ( (  يف "10)
 0ب" ) املتاع ( (  يف "11)
 0/ أ من "ب" 81(  هناية ل 12)
، روضة 10/450، واألظهر عدم الضمان يف كٍل. انظر: فتح العزيز 7/187، التهذيب 3/209: املهذب (  انظر13)

  .9/337الطالبني 
املنجنيق: آلة قدمية من آالت احلصار، كانت ت رمى هبا حجارة ثقيلة على األسوار فتهدمها. انظر: املعجم الوسيط   (14)

2/855 . 
 0ب" ) واحداً منهم ( (  يف "15)
 0(  ) حصل ( ليست يف "ب" 16)
 0ب" ) فقسط ( (  يف "17)
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وجتب  ،(5)ال يتصور (4)ههنا (3)على العاقلة؛ ألن العمد احملض (2)وجيب ذلك ،(1)اجلميع
 .(7)ومغلظة إن كان عمد خطأ ،خمففة إن كان خطأ (6)عليهم

وجبت الدية على العاقلة؛  ،فقتله (9)رجال حبجر املنجنيق (8)وهكذا لو أصاب العشرة/
 . (10)إذ ال يتصور قصد رجل بعينه ابملنجنيق

 . (12)(11)يتصور ويكون عمدا حمضا :وقال الغزايل رمحه هللا
وماتوا  ،والثالث رابعا ،والثاين اثلثا ،اثنيا (13)جذبفوإن وقع رجل يف بئر ) :قال

 (14)ألنه هلك (هدر الثلثوي ،والثلث على الثالث ،وجب لألول ثلث الدية على الثاين
 ،(19)، وهو جذبه للثالث(18)وبفعل الثاين ،(17)للثاين (16)، وهو جذبه(15)فعله :بثالثة أسباب

 ــــــــــــــ
، أسىن 2/253، فتح الوهاب9/342، روضة الطالبني 11/477، البيان 4/87، الوسيط 3/209: املهذب (  انظر1)

  .4/73، حتفة احملتاج9/182، الغرر البهية8/198املطالب
 0ب" ) وذلك جيب ( (  يف "2)
 0(  ) احملض ( ليست يف "ب" 3)
 0ب" ) هنا ( (  يف "4)
  .10/457، فتح العزيز 11/477: البيان ر(  انظ5)
 0ج" زايدة ) دية ( (  يف "6)
  .9/342، روضة الطالبني 7/184: التهذيب (  انظر7)

 / ب من " أ ". 172هناية ل   (8)
 0ب" و "ج" ) حبجر املنجنيق رجالً ( (  يف "9)
 .10/458فتح العزيز  ،11/477، البيان 7/184: التهذيب (  انظر10)

 0ج" ) عمد خطا ( " (  يف11)
 . 9/342، وهذا هو املذهب. انظر: روضة الطالبني 2/152الوجيز ( 12)
 0جذب ( و أ " )  (  يف "13)
 0ب" ) مات ( (  يف "14)
 0ج" ) بفعله ( (  يف "15)
 0ب" و "ج" ) جذب ( (  يف "16)
 0ب" و "ج" ) الثاين ( (  يف "17)
 0ج" ) صاحبه ( (  يف "18)
 0( ب" ) الثالث (  يف "19)
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ما خيص  (3)على األسباب الثالثة وسقط (2)فقسطت (1)وبفعل الثالث وهو جذبه للرابع
  .(4)فعله

إذا مل  (9)الربع (8)رفيهد(7)البئر  (6)الثالثة وبصدمته (5)بل هلك هبذه األسباب :فإن قيل
قلنا هو كذلك إذا   ،(10)يكن احلافر متعداي وجيب على احلافر أيضا ربع الدية إذا كان متعداي

 (11)كانت البئر مما ال يبقى سليما ابلوقوع فيها ويف مسألتنا نفرض أن البئر مما يبقى سليما مع
  .(12)الوقوع فيها
 (ث على الثالث، ويهدر الثلثُ وجيب للثاين ثلث الدية على األول، والثلُ ) :قال

وجذب الثالث للرابع  (15)للثالث (14)وجذبه هو (13)ألنه هلك بثالثة أسباب جذب األول
  .(18)وسقط ما خيص فعله (17)الدية على ثالثة أسباب (16)فقسطت/

 ــــــــــــــ
 0ب" ) الرابع ( (  يف "1)
 0ب" و "ج" زايدة ) الدية ( (  يف "2)
 0ج" ) وبقى ( (  يف "3)
  .9/329، روضة الطالبني 11/479، البيان 4/85الوسيط  ،3/210املهذب  :(  انظر4)

 0األسباب ( ليست يف "ب"  (  )5)
 0ب" و "ج" ) وبصدمت ( (  يف "6)
 0ب" زايدة ) فيجب أن ( (  يف "7)
 0ب" ) يهدر ( (  يف "8)
  0الربع ( ليست يف "ب" ويف "ج" ) ربع (  (  )9)
 . 7/206التهذيب  ،4/87الوسيط  :(  انظر10)

 0ب" ) بعد ( (  يف "11)
  .10/437فتح العزيز  :(  انظر12)
 0ب" زايدة ) له ( (  يف "13)
 0هو ( ليست يف "ب"  (  )14)
 0ب" ) الثالث ( (  يف "15)
 0ب من "ب"  /81ل (  هناية16)
 0ب" و "ج" ) األسباب الثالثة ( (  يف "17)
 .9/330روضة الطالبني  ،11/479، البيان 7/206التهذيب  :(  انظر18)
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 :ألنه هلك بسببني (وجيب للثالث نصف الدية على الثاين ويهدر النصف) :قال
 . (1)لرابع فقسطت الدية على السببني وسقط ما خيص فعلهوجذبه هو ل ،جذب الثاين له
أي ثلث على الثاين وثلث على  (وجيب الثلثان (2)الدية يسقط ثلث: وقيل)قال: 

 . (5)(4)جذب األول للثاين مع ما ذكرانه (3)األول؛ ألنه مات بثالثة أسباب أحدمها
جيب على  :وقيل) ،(7)/(6)ألنه هلك جبذبه له (وجيب للرابع الدية على الثالث)قال: 
إىل اجلذابت  (10)والثالث؛ ألن وقوعه منسوب (9)األول والثاين/ (8)أي على (الثالثة أثالاث

 . (12)(11)الثالث
على العاقلة ال على املباشر فينبغي أن  (13)الوجوب يف هذه املسألة يكون أنواعلم  

جب لألول ثلث الدية على الثاين و  :(15)املراد بقوله :كالم الشيخ رمحه هللا فيقال  (14)يؤول عليه
 . (16)أي على عاقلة الثاين وكذا إىل آخر املسألة

 ــــــــــــــ
 .10/439فتح العزيز  ،11/479، البيان 7/206التهذيب  :(  انظر1)

 0(  الثلثأ " )  (  يف "2)
 0ب" ) أحدها ( (  يف "3)
 0 "ج" ب" ) ما ذكران ( وليست يف(  يف "4)
 .9/330روضة الطالبني  ،11/479: البيان (  انظر5)
 .11/479، البيان 7/207: التهذيب (  انظر6)

 0/ أ من "ج" 253(  هناية ل7)
 0(  ) على ( ليست يف "ج" 8)
  0/ أ من " أ "173(  هناية ل 9)
 0ب" و "ج" ) مضاف ( (  يف "10)
 0ج" ) الثالثة ( (  يف "11)
 .9/329روضة الطالبني  ،11/480: البيان (  انظر12)
 0(  ) يكون ( ليست يف "ج" 13)
 0(  ) عليه ( ليست يف "ب" 14)
 0ج" ) من قوله ( (  يف "15)
  .10/437، فتح العزيز 11/478، البيان 7/206: التهذيب (  انظر16)
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هذا إذا وقع الثاين على األول وثبت عليه مث وقع الثالث على  :(3()2)الشايف (1)قال يف  
ودم الثاين على عاقلة  (5)البئر فدم األول هدر (4)الثاين، فأما لو وقع كل واحد منهم انحية من

 . (6)م الثالث على عاقلة الثايناألول ود
من غري جذب فضمان  (8)عليه آخر ووقع اثلث عليهما (7)وإن وقع رجل يف بئر ووقع

وعلى قول  ،(9)وضمان الثاين على الثالث يف قول الشيخ أيب حامد ،الثاين والثالث األول على
األول  هذا ينبغي أن يهدر نصف دية (11)فعلى ،(10)القاضي أيب الطيب نصف ديته هدر

 . (12)أيضا
ألنه  (دية ايآخر (14)وجب على كل واحد منهما/ (13)مااتفوإن جتارح رجالن ) :قال

 عن  (17)أي (ادعى كل واحد منهما أنه جرح للدفع (16)فإن) ،(15)قاتله

 ــــــــــــــ
 0(  ) يف ( ليست يف "ج" 1)
 0ج" ) الشافعي ( (  يف "2)
ة، حملمد بن أمحد بن احلسني الشاشي، وهو شرح على كتاب الشامل البن الصباغ، الشايف: كتاب يف فروع الشافعي ( 3)

 .115، العقد املذهب: 1/88انظر: الطبقات البن الصالح  يقع يف عشرين جزءا.
 0ب" ) يف ( (  يف "4)
 0ب" ) مهدر ( (  يف "5)
 0ج" زايدة ) ودم الرابع على عاقلة الثالث ( (  يف "6)
 0) فوقع ( ب" و "ج" (  يف "7)
 0ج" ) عليهما اثلث ( (  يف "8)
 . 11/478يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين  ( 9)
، وانظر كذلك روضة الطالبني 7/534وقال: وهذا أقيس. انظر: حلية العلماء  -رمحه هللا-نقله عنه الشاشي  ( 10)

9/328 . 
 0ج" ) وعلى ( (  يف "11)
  .11/478، البيان 7/534: حلية العلماء (  انظر12)

 0ماات ( و أ " )  (  يف "13)
 0/ أ من "ب" 82(  هناية ل14)
  .7/129: التهذيب (  انظر15)
 0ج" ) وإن ( (  يف "16)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و"ج" 17)
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فإذا حلفا  ،(3)واحد منهما أنه مل يقصد جرح صاحبه (2)بل القول قول كل (مل يقبل) (1)نفسه
موجود وما  (4)لى كل واحد منهما دية اآلخر؛ ألن اجلرح الساريوماات ابلسراية وجب ع

 .(7)مل يثبت فوجب الضمان (6)من قصد الدفع (5)يدعيه

 ــــــــــــــ
 0(  ) عن نفسه ( ليست يف "ج" 1)
 0(  ) كل ( مكررة يف "ج" 2)
  .7/129: التهذيب (  انظر3)

 0يف "ج"  (  ) الساري ( ليست4)
 0ج" ) وما يدعونه ( (  يف "5)
 0ب" ) للدفع ( (  يف "6)
 .7/129، التهذيب 3/210: املهذب (  انظر7)
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 باب الديات
فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد  ،ودية احلر املسلم مائة من اإلبل ابإلمجاع) :قال
 (يف بطوهنا أولدها (4)، وأربعون خلِّفة(3)، وثالثون جذعة(2)أثالاث، ثالثون حقة (1)وجبت
منها أربعون  (5)) أال إن قتيل عمد اخلطأ قتيل السوط والعصا فيه مائة من اإلبل/ :لقوله 

، (9)اخلربة يف كوهنا خلفات، فالرجوع إىل أهل (8)، فإن اختلف(7)(6)خلفة يف بطوهنا أوالدها (
  .(10)أثالاث يف عمد اخلطأ ففي العمد أوىل وإذا وجبت

 . (14)(13)ن فيه قوالن (12)اخللفة ثنية فما فوقها (11)وهل ]يشرتط أن تكون[
]وعشرون بنت  (16)خطأ وجبت أمخاسا، عشرون بنت خماض (15)وإن كان) :قال

 ــــــــــــــ
 0ب" زايدة ) اإلبل ( (  يف "1)
احلقة: هي األنثى من اإلبل، إذا دخلت يف السنة الرابعة إىل هنايتها، ومسيت بذلك ألهنا استحقت أن حيمل عليها  ( 2)

 .1/194غين يف اإلنباء ويركب. انظر امل
 . 3/103اجلذعة: هي األنثى من اإلبل، إذا دخلت يف السنة اخلامسة. انظر: لسان العرب  ( 3)
 . 329اخللفة: بفتح اخلاء وكسر الالم، احلامل. انظر: حترير ألفاظ التنبيه:  ( 4)
 / ب من " أ ". 173(  هناية ل5)
 . 297تقدم خترجيه ص(  6)

  .10/316عزيز : فتح ال(  انظر7)
 0ب" ) اختلفا ( (  يف "8)
 .4/44، حتفة احملتاج9/260روضة الطالبني  ،11/620، البيان 7/136، التهذيب 3/247: املهذب (  انظر9)
  .10/318، فتح العزيز 11/481، البيان 7/135، التهذيب 3/210: املهذب (  انظر10)

 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 11)
 0فما فوقها ثنية (  ب" )(  يف "12)
 ج" ) وجهان (.(  يف "13)
  .9/260، روضة الطالبني 10/323أصحهما: عدم اشرتاط ذلك. انظر: فتح العزيز   (14)
 0ب" و "ج" ) كانت ( (  يف "15)
بنت املخاض: هي ما أمتت سنة ودخلت يف الثانية، مسيت بذلك ألن أمها قد لقحت. انظر: املعجم الوسيط   (16)

2/857 . 
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ألنه روي ذلك عن ابن  (ون جذعةوعشرون حقة، وعشر  (2)، وعشرون ابن لبون(1)لبون[
 . (8)(7)أهنم كانوا يقولون ذلك (6)سليمان بن يسار (5)وروى، (3)(4) مسعود

يف  (9)وإن قتل يف األشهر احلرم وهي ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب أو): قال
أو خطأ كان )، (13)(12)مغلظة (11)أي (رحم حمرم وجبت الدية أثالاث (10)احلرم أو قتل ذات

 ــــــــــــــ
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 1)
بنت اللبون: هي ما أمتت سنتني ودخلت يف السنة الثالثة، ومثلها ابن اللبون، ومسيا بذلك ألن أمهما وضعت غريمها  ( 2)

 . 1/194فصار هلا لنب. انظر: املغين يف اإلنباء 
(، وأبو 4303( رقم احلديث )329-7/328) (أخرجه أمحد يف )املسنداحلديث روي مرفوعا وموقوفا، فأما املرفوع   (3)

( (، وابن ماجه يف )السنن4545رقم احلديث ) ،كتاب الدايت، ابب الدية كم هي  ( يف4/680( )داود يف )السنن
كتاب   ( يف4/5( )(، والرتمذي يف )السنن2631كتاب الدايت، ابب دية اخلطأ، رقم احلديث )  ( يف2/879)

كتاب   ( يف8/413( )(، والنسائي يف )السنن1386هي من اإلبل، رقم احلديث ) الدايت، ابب ما جاء يف الدية كم
كتاب احلدود   ( يف3/173( )، والدار قطين يف )السنن(4816القسامة، ابب ذكر أسنان دية اخلطأ، رقم احلديث )

وجوه  ( وقال: )هذا حديث ضعيف غري اثبت عند أهل املعرفة ابحلديث من265والدايت وغريه، رقم احلديث )
 كتاب الدايت، ابب من قال: هي أمخاس.  ( يف8/75( )عدة(، والبيهقي يف )السنن الكربى

(، وقال: 263(، كتاب احلدود والدايت وغريه، رقم األثر )3/172( )وأما املوقوف فأخرجه الدارقطين يف )السنن
 ...ب من قال هي أمخاس(، كتاب الدايت، اب8/75( ))وهذا إسناد حسن ورواته ثقات(، والبيهقي يف )السنن

 .10/314فتح العزيز  ،7/135: التهذيب (  انظر4)
 0ج" ) روى ( (  يف "5)
( هـ، 27ولد سنة: ) -رضي هللا عنها- (  هو سليمان بن يسار اهلاليل املدين، أبو أيوب، موىل ميمونة أم املؤمنني 6)

( هـ. انظر: الطبقات الكربى 107تويف سنة: ) أحد الفقهاء السبعة، كان ثقة عاليا رفيعا فقيها كثري احلديث،
 .2/112، هتذيب التهذيب 5/132

، كتاب 6/146 األمية اخلطأ يف القتل، والشافعي يف كتاب العقول، ابب د  ، يف2/852 أخرجه مالك يف املوطأ  (7)
 ن اإلبل يف اخلطأ.كتاب الدايت، ابب أسنا  يف 8/73 جراح العمد، ابب أسنان اإلبل، والبيهقي يف السنن الكربى

  .10/314، فتح العزيز 11/483، البيان 3/211: املهذب (  انظر8)
 0ج" زايدة ) قتل ( (  يف "9)
 0ب" و "ج" ) ذا ( (  يف "10)
 0(  ) أثالاث أي ( ليست يف "ب" و"ج" 11)
 0ب" زايدة ) أثالاثً ( (  يف "12)
، 9/255، روضة الطالبني 7/137، التهذيب 11/484، البيان7/540، حلية العلماء 3/211: املهذب (  انظر13)

= 
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الثالثة  (1)أهنم غلظوا يف هذه املواضع/ -رضوان هللا عليهم  -ألنه روي عن الصحابة  (اعمد
  .(2)وإن اختلفوا يف كيفية التغليظ

  .(4)ن فيه وجهان (3)وهل يلحق به حرم املدينة
 . (7)(6)الدية من األطراف فهو كالنفس يف الدية املغلظة واملخففة (5)فيه وما جيب

ألن حقيقة العمد رويَّة  (أنه عمد :ويف عمد الصيب واجملنون قولن، أحدمها) :قال 
صوااب أم  (9)يتفكر هل يقتل أم ال، ويتفكر بعد الفعل هل كان ما فعله (8)قبل الفعل وهي أن
الكالم يف الصيب الذي له متييز واجملنون الذي له متييز حىت لو عدم  ؛ إذ(10)ال، وقد حتقق ههنا

، وإذا حتقق العمد وجب أن ترتتب عليه األحكام إال أن (11)ذلك كان فعله خطأ بال خالف
 (14)فتجب (13)رفع عنهما العقوابت ختفيفا، فبقي الضمان ابملال على قضية الدليل/ (12)الشرع

  .(16)يف ماهلما (15)دية مغلظة عليهما
ألن الشارع جعل عقلهما كاملعدوم يف حكم اخلطاب، وموجب  (أنه خطأ :والثاين)

 = ــــــــــــــ
 . 4/44، حتفة احملتاج8/115أسىن املطالب

 0/ ب من "ب" 82(  هناية ل1)
 . 11/485، البيان 137-7/136: التهذيب (  انظر2)
 0ج" زايدة ) أم ال ( (  يف "3)
  .9/255، روضة الطالبني 10/315أصحهما: ال يلحق. انظر: فتح العزيز   (4)

 0ب" ) به ( يف " ( 5)
 0(  ) واملخففة ( ليست يف "ج" 6)
 . 11/487، البيان 212-3/211: املهذب (  انظر7)
 0ج" ) أنه ( (  يف "8)
 0ج" ) ما فعلته ( (  يف "9)
 0ب" و "ج" ) هنا ( (  يف "10)
 .9/163روضة الطالبني  ،7/177: التهذيب (  انظر11)

 0ب" و "ج" ) الشارع ( (  يف "12)
 0/ ب من "ج" 253اية ل(  هن13)
 0(  ) فتجب ( ليست يف "ب" 14)
 0(  ) عليهما ( ليست يف "ب" و"ج" 15)
  .178-7/177، التهذيب11/487، البيان 7/541، حلية العلماء3/211: املهذب (  انظر16)
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وهلذا ال يلحقه املأمث  (3)/،حىت يصري كاملخطئ (2)كاملعدوم حكما  (1)األقوال، فيجعل فعلهما
  .(4)ابلقتل وال جيب عليه القصاص

 . (7)شريكه (6)اخلالف يف حتمل العاقلة عنه ووجوب القصاص على (5)وتظهر فائدة
القاتل فبالقياس  (9)فأما ((8)فإن كان للقاتل أو العاقلة إبل وجبت الدية منها) :قال

 (13)املواساة فوجبت (12)حيملون الدية على سبيل (11)وأما العاقلة فألهنم ،(10)على زكاة الفطر
 . (14)من النوع الذي ميلكونه كالزكاة

ل البلد، فإن مل يكن فمن غالب مل يكن هلما إبل وجبت من غالب إب (15)وإن) :قال
 . (18)تشبيها بزكاة الفطر ((17)أقرب البالد إليهم (16)إبل

 ــــــــــــــ
 0(  ) فعلهما ( ليست يف "ب" و"ج" 1)
 0(  ) حكما ( ليست يف "ج" 2)
  0/ أ من " أ "174(  هناية ل 3)
 . 11/487، البيان 7/178، التهذيب 7/541، حلية العلماء3/211: املهذب (  انظر4)

 0ب" و "ج" ) أثر ( (  يف "5)
 0ج" ) عن ( (  يف "6)
فعلى األول ال حتمل العاقلة عنه، وجيب القصاص على شريكه، وعلى الثاين عكس ذلك. انظر: فتح العزيز  ( 7)

  .178، 7/47، وانظر كذلك: التهذيب 362، 9/163، روضة الطالبني 495، 10/181-182

 0ج" ) فيها ( (  يف "8)
 0ب" و "ج" ) أما ( (  يف "9)
 ، أسىن املطالب11/489، البيان 139-7/138، التهذيب 7/541، حلية العلماء3/212: املهذب (  انظر10)

8/119 . 
 0ج" ) فإهنم ( (  يف "11)
 0ب" و "ج" ) طريق ( (  يف "12)
 0) فوجب ( ج" (  يف "13)
 . 11/487، البيان 139-7/138، التهذيب 3/212: املهذب (  انظر14)
 0ب" و "ج" ) فإن ( (  يف "15)
 0(  ) إبل ( ليست يف "ب" 16)
 0(  ما" ) إليهب" و "أ  (  يف "17)
  .10/322، فتح العزيز 11/488، البيان 7/139، التهذيب 3/212: املهذب (  انظر18)
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 (3)،/(2)يقتضي السالمة (1)ألن إطالق النص (ول ياخذ فيها معيب ول مريض) :قال
فلذلك  (5)ابلذمة والعني مرهتنة به (4)ويفارق الزكاة؛ ألهنا على قول متعلقة ابلعني وعلى قول

 . (6)ده وإن كانت مراضا خبالف مسألتناوجبت مما عن
ألنه حق مستقر فجاز  (جاز (8)عن اإلبل على أخذ العوض (7)فإن تراضوا) :قال

 . (9)أخذ البدل عنه كبدل املتلفات
املنقول والذي يقتضيه املذهب أن هذا إمنا جيوز على قولنا  (10)هذا هو :قال يف البيان

 . (11)لذمةجيوز الصلح على إبل الدية وبيعها يف ا
ملا  (اإلبل وجبت قيمتها ابلوة ما بلوت يف أصح القولني (13)عوزتأ (12)وإن) :قال

كانت قيمة الدية على عهد   :أنه قال (16)عن جده (15)عن أبيه (14)روى عمرو بن شعيب

 ــــــــــــــ
  نفس مائة من اإلبل(: )يف الوهو قوله ( 1)
  .8/117، أسىن املطالب9/259، روضة الطالبني 11/488: البيان (  انظر2)
 0/ أ من "ب" 83(  هناية ل3)
 0ج" زايدة ) متعلقة ( (  يف "4)
 0ب" ) هبا ( (  يف "5)
  .10/320، فتح العزيز 11/488، البيان 7/139: التهذيب (  انظر6)
 0 ب" و "ج" ) تراضيا ((  يف "7)
 0" أ  "ليست يف  (  ) عن اإلبل (8)
  .8/118 ، أسىن املطالب9/261، روضة الطالبني 11/489، البيان 7/141، التهذيب 3/212: املهذب (  انظر9)

 0ب" ) على ( (  يف "10)
  .11/489البيان ( 11)
 0ج" ) فإن ( (  يف "12)
 . 3/212ت. انظر: النظم املستعذب أي قلَّ أعوزت:    (13)
فقيه أهل الطائف وحمدثهم، ، و عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص القرشي السهمي(  ه14)

 .3/277، هتذيب التهذيب 5/165روى عنه عطاء والزهري واثبت البناين وغريهم. انظر: سري أعالم النبالء 
له أبو داود والنسائي والرتمذي،  (  هو شعيب بن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أخرج15)

 .267، تقريب التهذيب: 5/181هـ. انظر: سري أعالم النبالء  80 بن حبان يف الثقات، تويف بعد سنةوذكره ا
(  هو عبد هللا بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، أبو حممد، أسلم قبل أبيه، كان فاضال عاملا حافظا، 16)

 .3/345، أسد الغابة 3/86( هـ. انظر: االستيعاب 63سنة: ) تويف يصوم يوما ويفطر يوما، 
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فكانت كذلك إىل أن استخلف  (2)مثانية آالف درهم (1)وروي أو مائة دينار مثان رسول هللا 
أال إن اإلبل قد غلت ففرض الدية على  :فقال (3)فغلت اإلبل فصعد املنرب خطيبا عمر 

واالستدالل به من ، (6)(5)( ألف درهمعشر  (4)أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا
 :وجهني

 .اإلبل (8)يدل على أن الواجب هي (7)كانت قيمة الدية كذا/  :أن قوله :أحدمها
اإلبل فدل على أن ذلك من طريق  (10)املقدار بغالء (9)علل تغري   والثاين أن عمر 

  .(11)القيمة
ملا ( ا عشر ألف درهمألف دينار أو اثن (13)أنه جيب) ،(12)قدمي (وفيه قول آخر)

دينار أو اثنا  (15)قضى يف الدية أبلف صلى هللا عليه وسلمأن النيب  (14)روى عمرو بن حزم

 ــــــــــــــ
 0(  ) أو ( ليست يف "ب" و"ج" 1)
 0ج" ) دينار ( (  يف "2)
 0ب" و "ج" ) خاطباً ( (  يف "3)
 0ج" ) اثين ( (  يف "4)
(، والبيهقي 4542كتاب الدايت، ابب الدية كم هين، رقم احلديث )  ( يف4/679( )أبو داود يف )السنن (  أخرجه5)

(، وحسنه 17/347( )(، يف كتاب الدايت، ابب إعواز اإلبل، وابن عبد الرب يف )التمهيد8/77( )يف )السنن الكربى
 (.7/305األلباين يف إرواء الغليل )

  .10/325، فتح العزيز 491-11/490، البيان 7/140، التهذيب 3/212: املهذب (  انظر6)

 ".  / ب من " أ174(  هناية ل 7)
 0(  ) هي ( ليست يف "ج" 8)
 0ب" ) بتغيري ( (  يف "9)
 0ب" ) بقدر ( (  يف "10)
  .11/491: الوجهني يف البيان (  انظر11)
  .4/45، حتفة احملتاج11/489، البيان 7/139، التهذيب 3/212: املهذب (  انظر12)
 ) فيه (.زايدة  "أ  (  يف "13)
بن عمرو اخلزرجي األنصاري، أبو الضحاك، صحايب مشهور، استعمله النيب (  هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان 14)

 على أهل جنران ليعلمهم أمور دينهم وأيخذ صدقاهتم، شهد اخلندق وما بعدها، تويف ( :هـ. انظر: 51سنة )
 .4/621، اإلصابة 3/256االستيعاب 

 0ب" و "ج" ) ألف ( (  يف "15)
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 . (6)إلبلعواز اإأصالن عند  (5)للدية (4)يكون(3)فعلى هذا، (2)(1)(عشر ألف درهم
وابن  ،(9)وعثمان ،(8) عن عمر (7)ألنه روي/ (وتزاد للتوليظ قدر الثلث): قال

 ــــــــــــــ
ملة األوىل من احلديث هي يف حديث عمرو بن حزم املشهور كما ذكر، وهو الشارح لفقه من حديثني، فاجل  (7)

حديث طويل سوف يستدل الشارح بكثري من ألفاظه، وأما اجلملة الثانية فلم ترد يف حديث عمرو بن حزم، وإمنا هي 
 . من حديث بن عباس 

ابب ذكر العقول، وعبد الرزاق يف كتاب العقول، يف   ( يف2/849( )وحديث عمرو بن حزم، أخرجه مالك يف )املوطأ
-8/428( )(، والنسائي يف )السنن17314كتاب العقول، يف ابب املوضحة، رقم األثر )  ( يف9/306( ))املصنف

(، 4868كتاب القسامة، ابب ذكر حديث عمرو بن حزم يف العقول واختالف الناقلني له، رقم احلديث )  ( يف429
(، 379، 378، 377كتاب احلدود والدايت وغريه، رقم احلديث )  ( يف210-3/209( )والدار قطين يف )السنن

 كتاب الدايت، مجاع أبواب الدايت فيما دون النفس.  ( يف81-8/80( )والبيهقي يف )السنن
/(: " وقد صحح احلديث ابلكتاب املذكور مجاعة من األئمة، ال 4( )قال احلافظ ابن حجر عنه يف )التلخيص احلبري

، بل من حيث الشهرة، فقال الشافعي يف رسالته: مل يقبلوا هذا احلديث حىت ثبت عندهم أنه كتاب اإلسنادمن حيث 
وقال ابن عبد الرب: هذا كتاب مشهور عند أهل السري، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغىن  ،رسول هللا 

 ".إ.هـ. اإلسنادبشهرهتا عن 
كتاب الدايت، يف ابب الدية كم   ( يف682-4/681( ))السنن فأخرجه، أبو داود يف وأما حديث بن عباس 

كتاب الدايت، يف ابب دية اخلطأ، حديث رقم   ( يف2/878( )(، وابن ماجة يف )السنن4546هي، رقم احلديث )
كتاب الدايت، يف ابب ما جاء يف الدية كم هين، حديث رقم   ( يف7-4/6( )(، والرتمذي يف )السنن2629)
كتاب القسامة، يف ابب ذكر الدية من الورق، حديث رقم   ( يف414-8/413( )يف )السنن (، والنسائي1388)
(: واختلف فيه على عمرو بن دينار، وضعفه األلباين 4/73( )(، قال احلافظ بن حجر يف )التلخيص احلبري4817)

 (.7/304( )يف )إرواء الغليل
  .10/324، فتح العزيز 11/489، البيان 3/212: املهذب (  انظر2)
 0ب" زايدة ) جيب أن ( (  يف "3)
 0ب" ) تكون ( (  يف "4)
 0ب" ) الدية ( (  يف "5)
 .11/490: البيان (  انظر6)

 0/ ب من "ب" 73(  هناية ل 7)
(، 17294(، كتاب العقول، ابب ما يكون فيه التغليظ، رقم األثر )9/301( )أخرجه عبد الرزاق يف )املصنف  (8)

 كتاب الدايت، ابب ما جاء يف تغليظ الدية... إىل آخره.  ( يف8/71( )نن الكربىوالبيهقي يف )الس
( (، كتاب جراح العمد، ابب دية املرأة، وعبد الرزاق يف )املصنف6/137( )أخرجه الشافعي يف )األم  (9)

( 8/71( )كربى(، والبيهقي يف )السنن ال17282(، كتاب العقول، ابب ما يكون فيه التغليظ، رقم األثر )9/298)
= 
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  .(2)(1)رضي هللا عنهما عباس
؛ ألنه صفة يف اإلبل فإذا عدل إىل النقد سقط كما يف بدل يسقط التغليظ :وقيل

  .(3)العبد
 . (6)أنه جيمع (5)، وحكى يف التتمة وجها(4)وال جيمع بني تغليظني على املذهب

، (8)عبادة بن الصامت (7)ملا روى (ودية اليهودي والنصراين ثلث دية املسلم) :قال
 ،(9)( قال: ) دية اليهودي ]والنصراين أربعة آالف درهم النيب  وعمرو بن شعيب أن

  .(12)زاد (11)أقل ما قيل واألصل براءة الذمة فيما (10)وألنه

 = ــــــــــــــ
 كتاب الدايت، ابب ما جاء يف تغليظ الدية... إىل آخره.  يف

(، 17289(، كتاب العقول، ابب ما يكون فيه تغليظ الدية، رقم األثر )9/300( )عبد الرزاق يف )املصنف (  أخرجه1)
 خره.كتاب الدايت، ابب ما جاء يف تغليظ الدية... إىل آ  ( يف8/71( )والبيهقي يف )السنن الكربى

  .326-10/325، فتح العزيز 11/491، البيان 137-7/136، التهذيب 3/212: املهذب (  انظر2)

، روضة الطالبني 10/325وهذا هو األصح. انظر: فتح العزيز  ،11/491، البيان 138-7/137: التهذيب (  انظر3)
9/262. 

  .9/262، روضة الطالبني 10/326وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 4)
 0ج" ) وجه ( (  يف "5)
 ، ومل ينسبه، وهذا كله تفريعا على القول القدمي. 7/138يف التهذيب  -رمحه هللا-نقله عنه البغوي  ( 6)

 0(  ) روى ( مكررة يف "ج" 7)
(  هو عبادة بن الصامت بن قيس اب أصرم اخلزرجي األنصاري، أبو الوليد، شهد العقبة األوىل والثانية، وكان أحد 8)

( هـ. انظر: أسد الغابة 34سنة: ) على بعض الصدقات، تويف لنقباء فيها، شهد املشاهد كلها، واستعمله ا
 .3/624، اإلصابة 3/158

(، والدار قطين يف 18474ابب دية أهل الكتاب، رقم احلديث ) ( يف10/92( )أخرجه عبد الرزاق يف )املصنف  (9)
( 8/101( )(، والبيهقي يف )السنن الكربى190ت وغريه، رقم احلديث )كتاب احلدود والداي  ( يف3/145( ))السنن

 كتاب الدايت، ابب دية أهل الذمة، وكلهم عن عمرو بن شعيب.  يف
(: )مل أجده من حديث عبادة إال فيما ذكره أبو 4/76) تلخيص احلبريفقال احلافظ ابن حجر يف ما حديث عبادة 

 ه، فإنه قال: رواه موسى بن عقبة عن إسحاق بن حيي بن عبادة به(. إسحاق اإلسفراييين يف كتاب أدب اجلدل ل
 0ج" ) ألنه ( (  يف "10)
 0ج" ) مما ( (  يف "11)
 .10/330فتح العزيز  ،11/492: البيان (  انظر12)
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ألنه روي ذلك عن  ؛(1)أي مثان مائة درهم (ودية اجملوسي ثلثا عشر دية املسلم) :قال
 (7)يقولون واحلساب ،(6)وال خمالف هلم من الصحابة (5)، وابن مسعود(4)[(3)، وعثمان(2)عمر

  .(8)ثلث مخس
 . (9)كان وثنيا فهو كاجملوسي؛ ألنه كافر ال حيل للمسلم مناكحة أهل دينه  وإن
وأنه أظهر  ،رسوال (11)بعث  (10)مل يبلغه أن حممدا يأ (ومن مل تبلوه الدعوة) :قال
فاملنصوص أنه إن كان يهوداي أو نصرانيا ) ،(12)وأنه يدعو إىل عبادة هللا تعاىل ،املعجزات
 ((16)ديةالفيه ثلثا عشر  (15)توثنيا وجب أو وإن كان جموسياثلث الدية  (14)فيه (13)وجبت

 ــــــــــــــ
 . 11/493، البيان 3/213: املهذب (  انظر1)

-10215ابب دية اجملوسي، رقم األثر ) (، كتاب أهل الكتاب،127-6/126عبد الرزاق يف )املصنف( ) (  أخرجه2)
(، كتاب الدايت، ابب من قال الذمي على النصف أو أقل، رقم 9/288(، وابن أيب شيبة يف )املصنف( )10219
(، والبيهقي يف 256(، كتاب احلدود والدايت وغريه، رقم األثر )3/170(، والدارقطين يف )السنن( )7504األثر )

 (، كتاب الدايت، ابب دية أهل الذمة، وصحح إسناده.12/142)( )معرفة السنن واآلاثر

( وقال احلافظ يف )التلخيص احلبري ،(: )غريب(2/281( )مل أقف عليه، وقال ابن امللقن يف )خالصة البدر املنري ( 3)
 (.12/55( )ابن قدامة يف )املغين (: )رواه ابن حزم يف اإليصال(، وحكاه عن عثمان 4/98)

 0عقوفني مطموس يف "ب" (  ما بني امل4)
  (، كتاب الدايت، ابب دية أهل الذمة.8/101( )البيهقي يف )السنن الكربى (  أخرجه5)

  .10/331، فتح العزيز 11/493، البيان 3/213: املهذب (  انظر6)
 0ب" و "ج" زايدة ) الصواب أن يقال ( (  يف "7)
 .331-10330فتح العزيز  ،7/170: التهذيب (  انظر8)
  .9/258، روضة الطالبني 11/493، البيان 7/171، التهذيب 3/213: املهذب (  انظر9)

 0ب" زايدة ) رسول هللا ( (  يف "10)
 0ج" ) مبعوث ( (  يف "11)
 .10/332فتح العزيز  ،11/493: البيان (  انظر12)
 0ب" و "ج" ) وجب ( (  يف "13)
 0(  ) فيه ( ليست يف "ج" 14)
 0وجب ( )  و "ب" أ " (  يف "15)
 0( املسلم أ " ) دية (  يف "16)
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  .(3)من أهل دينه (2)عصمة فالتحق ابملستأمن (1)ألنه ثبت له جبهله نوع/
 .(4)فعلى هذا إن مل يعرف دينه وجب فيه دية اجملوسي؛ ألنه اليقني

 (7)حكم (6)ألن (لمفيه دية مس (5)إن كان متمسكا بكتاب مل يبدل وجب :وقيل)
  .(8)النسخ ال يثبت قبل بلوغ اخلرب

اعلم أن املشهور يف النقل أنه إن   (وإن كان متمسكا بكتاب مبدل ]ففيه ثلث الدية)
ثلث دية  (10)وجب فيه دية أهل ذلك الدين فيجب فيه (9)كان متمسكا بكتاب مبدل[

  .يؤوَّل كالم الشيخ رمحه هللاوعليه ينبغي أن  ،(12)إن كان يهوداي أو نصرانيا (11)املسلمني
  .(14)مطلقا (13)جتب فيه دية اجملوسي :وقيل
فهذه أربعة  (15)جتب فيه دية املسلم مطلقا، وهذا جييء على قولنا يقتل املسلم به :وقيل

 . (16)أوجه

 ــــــــــــــ
  0/ أ من " أ "175(  هناية ل 1)
 . 351أبمان. انظر: حترير ألفاظ التنبيه:  اإلسالماملستأمن: هو احلريب الذي دخل دار  ( 2)
 .10/332فتح العزيز  ،11/494، البيان 7/171: التهذيب (  انظر3)
 .9/259روضة الطالبني  ،11/494، البيان 7/171: التهذيب (  انظر4)
 0(  بتأ " ) وج (  يف "5)
 0ب" ) ألنه ( (  يف "6)
 0ب" ) حبكم ( (  يف "7)
وهو أن الواجب دية  -ومل يذكره الشارح -هذا أحد الوجهني يف املسألة، واألصح الثاين ،7/171: التهذيب (  انظر8)

 .9/259، روضة الطالبني 10/333أهل ذلك الدين. انظر: فتح العزيز 
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ج" 9)
 0(  ) فيه ( ليست يف "ج" 10)
 0ب" و "ج" ) املسلم ( (  يف "11)
  .8/116، أسىن املطالب10/333، فتح العزيز 11/494، البيان 7/171، التهذيب 3/213: املهذب (  انظر12)
 0ب" ) اليهودي ( (  يف "13)
  .11/494: البيان (  انظر14)

 به املسلم ( ج" ) (  يف "15)
 .9/259، روضة الطالبني 10/333وأصح هذه األوجه الثاين. انظر: فتح العزيز  ،11/494: البيان (  انظر16)
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وجب عليه دية مسلم؛  (3)فأسلم ومات (2)وله ذمة (1)أي (وإن قطع يد نصراين) :قال
 .(6)على أطراف املسلم (5)استقرار اجلناية؛ بدليل اجلناية (4)ية حبالألن النظر يف قدر الد

سراية قطع  (9)ألهنا (ومات فال شيء عليه (8)/(7)وإن قطع يد حريب مث أسلم) :قال  
تلزمه  :وإن قطع يد مرتد فأسلم ومات مل يلزمه شيء، وقيل)، (11)(10)غري مضمون عليه

ألنه سراية قطع غري  (وليس بشيء)، (14)(13)نايةحال استقرار اجل (12)ألنه مسلم يف (الدية
 . (16)يضمن الطرف وحده :وقيل .(15)مضمون، فلم يضمن كسراية القصاص

 (وإن أرسل سهما على ذمي فأسلم مث وقع به السهم فقتله لزمه دية مسلم) :قال
حريب ألن االعتبار حبال اإلصابة ال حبال السبب بدليل ما لو حفر بئرا يف حمل عدوان وهناك 

 . (18)فيها فإنه يضمنه (17)فأسلم مث وقع 

 ــــــــــــــ
  0(  ) أي ( ليست يف "ج" 1)
 . 11/494، البيان 3/213: املهذب (  انظر2)
 0ب" و"ج" ) مث مات ( (  يف "3)
  0ب" ) أي حال ( ويف "ج" ) إىل حال ( (  يف "4)
 0) بدليل اجلناية ( ليست يف "ب" و"ج"   (5)
  .9/168، روضة الطالبني 11/494، البيان 7/51، التهذيب 3/213: املهذب (  انظر6)
 0ج" ) فأسلم ( (  يف "7)
  0/ أ من "ب" 84(  هناية ل8)
 0ب" و"ج" ) ألنه ( (  يف "9)
 0) عليه ( ليست يف "ب" و"ج"   (10)
 .9/167روضة الطالبني  ،11/311، البيان 7/51هذيب ، الت7/51: التهذيب (  انظر11)
 0(  ) يف ( ليست يف "ب" 12)
 0ب" ) احلياة ( (  يف "13)
 . 3/213: املهذب (  انظر14)
 .11/494، البيان 3/213: املهذب (  انظر15)
فتح العزيز انظر:  -النصراين واحلريب واملرتد -أنه ال يضمن مطلقا، يف كلٍ  ، واألصح11/494: البيان (  انظر16)

 .9/167، روضة الطالبني 10/188

 0ب" و"ج" ) ووقع ( (  يف "17)
 .9/168روضة الطالبني  ،7/56: التهذيب (  انظر18)
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 .(1)(2) رواه ابن حزم عن النيب (ودية املرأة على النصف من دية الرجل) :قال
 .(4)مثل ما جيب يف املرأة؛ ألنه املتيقن (3)وجيب يف اخلنثى

 (6)بذلك قضى النيب (غرة عبد أو أمة) ،(5)أي ذكرا كان أو أنثى (ودية اجلنني) :قال

(7)(8). 

 ((12)أو عشر دية األم (11)نصف عشر دية األب/ (10)وقيمته) :(9)قال  
من الصحابة رضي  (1)اـهملـف ـالـوال خم ،(15)(14)ابتـد بن ثـ، وزي(13)رـن عمـك عـروي ذل

 ــــــــــــــ
، وكذا قاله بن حجر يف وإمنا هو من حديث معاذ بن جبل  هذا اللفظ ليس من حديث عمرو بن حزم   (1)

كتاب الدايت، ابب   ( يف8/95( )قي يف )السنن الكربىأخرجه البيه (، وحديث معاذ 4/74( ))التلخيص احلبري
 (.7/306( )ما جاء يف دية املرأة، وضعفه، وكذلك ضعفه األلباين يف )إرواء الغليل

 .20/468، تكملة اجملموع للمطيعي 8/115، أسىن املطالب10/327فتح العزيز  ،11/495: البيان (  انظر2)
 . 1/249ساء مجيعا. انظر: الصحاح اخلنثى: هو الذي له ما للرجال والن ( 3)
 .20/468، تكملة اجملموع للمطيعي 9/257روضة الطالبني  ،11/495: البيان (  انظر4)

 .9/367روضة الطالبني  ،11/496: البيان (  انظر5)

  0(  ) النيب ( ليست يف "ب" و"ج" 6)
(، 6508ابب:جنني املرأة،رقم احلديث )(، يف كتاب:الدايت،يف 6/2531(  أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة )7)

دية اجلنني  (، يف كتاب:القسامة واحملاربني والقصاص والدايت، يف ابب:3/1309ومسلم من حديث أيب هريرة )
 (1681ووجوب الدية يف قتل اخلطأ وشبه العمد على عاقلة اجلاين، رقم احلديث )

، 8/218، أسىن املطالب10/504، فتح العزيز 11/496، البيان 7/210، التهذيب 3/213: املهذب (  انظر8)
 . 20/468تكملة اجملموع للمطيعي 

 0(  ) قال ( ليست يف "ب" و"ج" 9)
 0(  هاأ " ) قيمت (  يف "10)
 / ب من " أ ". 175هناية ل  (11)
  0ب" و"ج" زايدة ) ألنه ( (  يف "12)
رقم األثر ب ، ابب يف قيمة الغرة ما هينلدايت(، كتاب ا9/254( )أخرج حنوه ابن أيب شيبة يف )املصنف ( 13)

(، كتاب الدايت، ابب ما جاء يف تقدير الغرة، وقال: 8/116( )(، ومن طريقه البيهقي يف )السن الكربى7235)
 إسناده منقطع.

(: مل أجده، وحكاه عنه ابن 4/104( )أثر زيد بن اثبت مل أقف عليه، وقال احلافظ بن حجر يف )التلخيص احلبري ( 14)
  (.12/66( )دامة يف )املغينق

، أبو سعيد، كان من كتاب الوحي، واعلم الصحابة الضحاك بن زيد بن لوذان اخلزرجي (  هو زيد بن اثبت بن15)
= 
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فال شيء  (5)مل ينفصل (4)فأما إذا (3)، وإمنا جتب الغرة يف اجلنني إذا انفصل ميتا(2)هللا عنهم
 . (7)فيه (6)عليه

جه أشرف األعضاء اخليار جمازا من حيث أن الو  (9)هنا (8)والغرة اسم للوجه وأريد هبا  
 . (11)املماليك كالوجه يف األعضاء (10)فسمي اخليار من املماليك غرة؛ ألنه يف

فإن كان أحد أبويه مسلما ) (14)(13)ألهنا دية نفس (ذل  إىل ورثته (12)يدفع) :قال
 (16)ألنه إذا اجتمع (بدل (15)وايآخر كافرا أو أحدمها جموسيا وايآخر كتابيا اعترب أبكثرمها

ع املتولد باإلجياب كما قلنا يف الس (17)لنفس ما يوجب اإلسقاط واإلجياب غلبيف بدل ا
 .(19)الضبع والذئب إذا قتله احملرم (18)بني/
 = ــــــــــــــ

 .2/592، اإلصابة 2/346هـ. انظر: أسد الغابة 45 علم السراينية فتعلمها، تويف سنةبت ابلفرائض، أمره النيب 
 0ب" ) هلم ( (  يف "1)
 .11/501، البيان 3/215: املهذب ظر(  ان2)
 0ب" و"ج" ) حياً ( (  يف "3)
 0ج" ) ما ( (  يف "4)
 ) ميتاً (.أ " زايدة  (  يف "5)
 0(  ) عليه ( ليست يف "ب" و"ج" 6)
 .20/471، تكملة اجملموع للمطيعي 8/218أسىن املطالب ،10/505، فتح العزيز 11/497: البيان (  انظر7)

  0) به (  ب" و"ج"(  يف "8)
 0ب" ) ههنا ( (  يف "9)
  0ب" ) من ( (  يف "10)
 . 3/213، النظم املستعذب 770(  انظر: معجم مقاييس اللغة: 11)
 0يدفع ( و " ) ج"و "أ  (  يف "12)
 0(  ) نفس ( ليست يف "ج" 13)
ة اجملموع ، تكمل8/222، أسىن املطالب9/377، روضة الطالبني 11/504، البيان 3/215: املهذب (  انظر14)

  .20/475للمطيعي 
 0ب" ) أكثرمها ( (  يف "15)
 0ب" و"ج" ) انفق ( (  يف "16)
 0ج" زايدة ) جانب ( (  يف "17)
 0/ ب من "ب" 84(  هناية ل18)
 . 20/474، تكملة اجملموع للمطيعي 11/503، البيان 7/214، التهذيب 3/215: املهذب (  انظر19)
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 (3)قالوا وإن ،(2)اليهودي والنصراين (1)ال جتب الغرة يف جنني :وقال بعض اخلراسانيني  
  .(6)ابألب (5)دين األبوين اعترب (4)أوجبنا فاختلف
  .ابألقل :وقيل
  .(7)ابألغلظ :وقيل
  .(11)بدل الغرة (10)اجلنني أربعون درمها/ (9)كاان جموسيني ففي  (8)فلو

إذا قصد ضرهبا حىت أسقطت فإنه يكون عمد  (12)ويتصور يف الغرة تغليظ وذلك فيما
 وليس بشيء.  ،(15)أيضا خطأ حمض (14)هو :وقيل .(13)خطأ

 ،(17)ي متأملا إىل أن ماتبق (16)أي عقيبه أو (ا مث ماتـوإن ألقته حي) :قال

 ــــــــــــــ
  0ج" ) اجلنني ( (  يف "1)
  .9/370، روضة الطالبني 10/511ذهب األول. انظر: فتح العزيز وامل( 2)
 0ب" و"ج" ) وإذا ( (  يف "3)
  0ب" و"ج" ) وأختلف ( (  يف "4)
 0ب" ) اعتربان ( (  يف "5)
 0ب" ) األب ( (  يف "6)
ة الطالبني ، روض10/512واملذهب هو األول. انظر: فتح العزيز  ،4/98قول اخلراسانيني يف: الوسيط  (  انظر7)

9/370. 
 0ب" ) ولو ( (  يف "8)
 0ب" ) يف ( (  يف "9)
 0/ ب من "ج" 254(  هناية ل10)
  .10/512، فتح العزيز 11/503، البيان 7/215، التهذيب 4/98: الوسيط (  انظر11)
 0(  ) فيما ( ليست يف "ج" 12)
 .9/377روضة الطالبني  ،11/502، البيان 7/211: التهذيب (  انظر13)
 0) هو ( ليست يف "ج"   (14)
 . 9/377، روضة الطالبني 10/525. انظر: فتح العزيز -رمحه هللا-والصحيح هو األول، كما أشار الشارح  ( 15)

 0ج" ) و ( (  يف "16)
 ، أسىن املطالب9/367، روضة الطالبني 11/498، البيان 7/211، التهذيب 3/214: املهذب (  انظر17)

  .20/471يعي ، تكملة اجملموع للمط8/218



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

340 

 .(4)(3)لستة أشهر أو ملا دوهنا (2)أي سواء ألقته (فيه دية كاملة (1)وجب)
 . (5)وخالف املزين فيما دون ستة أشهر

 . (9)(8)فيه دية كاملة كاليد (7)فوجب هأنه حتققت حيات :(6)لنا
وإن ) ،(11)ألن األصل يشهد له (فالقول قول اجلاين هاختلفا يف حيات (10)إن)و  :قال

 (14)أنه لو بقي لتخطط (13)أي شهدن (مضوة وشهد القوابل أنه خلق آدمي (12)ألقت
عتق أم  (16)وقد بينا ذلك يف/ (ل جتب :جتب فيه الورة، والثاين :أحدمها ،قولن (15)ففيه)

 .(17)الولد
 . (19)لزمه غراتن (18)نيولو ألقت جنين

لغرة هي اخليار من كل شيء ألن ا (ول يقبل يف الورة ماله دون سبع سنني) :قال

 ــــــــــــــ
 0ب" و"ج" ) وجبت ( (  يف "1)
 0ب" و"ج" ) كان ( (  يف "2)
 0ب" و"ج" ) دون ذلك ( (  يف "3)
 . 20/471، تكملة اجملموع للمطيعي 8/219، أسىن املطالب11/498، البيان 3/214: املهذب (  انظر4)
  .9/367الطالبني  ، روضة10/506، واملذهب األول. انظر: فتح العزيز 328خمتصر املزين: ( 5)
 0ج" ) ملا ( (  يف "6)
  0ب" و"ج" ) فوجبت ( (  يف "7)
  0(  ) كاليد ( ليست يف "ب" و "ج" 8)
 . 20/471، تكملة اجملموع للمطيعي 10/506، فتح العزيز 11/499، البيان 3/214: املهذب (  انظر9)
 0إن ( فأ " )  (  يف "10)
 .9/378بني روضة الطال ،7/216: التهذيب (  انظر11)
  0ب" و"ج" ) ألقته ( (  يف "12)
  0ب" و"ج" ) شهدوا ( (  يف "13)
 . 20/470، تكملة اجملموع للمطيعي 11/497، البيان 7/211، التهذيب 3/214: املهذب (  انظر14)
 0ج" ) فيه ( (  يف "15)
  0/ أ من " أ "176(  هناية ل 16)
  حممد مزايين. ، بتحقيق الزميل668-667: غنية الفقيه: (  انظر17)

 0ن ( ا) جنين و "ب" "أ  (  يف "18)
 .9/367روضة الطالبني  ،11/497، البيان 7/212: التهذيب (  انظر19)
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 . (3)يكفله (2)إىل من (1)وماله دون سبع سنني ليس من اخليار؛ ألنه حيتاج
ل تقبل اجلارية بعد  :وقيل)، أي عن العمل؛ ملا بيناه (ضعيف (4)ول كبري) :قال
ألنه ال  (سنة (7)ول العبد بعد مخس عشرة) ،(6)ألهنا ال تكون من اخليار (سنة (5)عشرين
 . (10)الشافعي (9)وهذا خالف ظاهر نص ،(8)لى النساءيلج ع

ألنه ليس  (ول معيب) ،(12)كما ال يقبل مقطوع اليد (خصي (11)ول يقبل/) :قال 
  .(13)من اخليار
ألهنا هي األصل يف  (فإن عدمت الورة وجب مخس من اإلبل يف أصح القولني)

اإلبل انتقل إىل قيمتها  أعوزتا فعلى هذا إذ ،(14)ومل يذكر يف املهذب والشامل غريه ،الدية
 . (17)مخسني دينارا أو ستمائة درهم على القدمي (16)وإىل ،(15)على اجلديد

 ــــــــــــــ
 0ج" ) حمتاج ( (  يف "1)
 0(  ) من ( ليست يف "ب" 2)
 . 8/227، أسىن املطالب10/522، فتح العزيز 11/500، البيان 7/213، التهذيب 3/214: املهذب (  انظر3)

  0ب" زايدة ) وال ( (  يف "4)
 0ب" و"ج" ) العشرين ( (  يف "5)
 . 8/227، أسىن املطالب10/522، فتح العزيز 11/500، البيان 7/213، التهذيب 3/214: املهذب (  انظر6)

 0ب" و"ج" ) اخلمسة عشر ( (  يف "7)
 . 10/522، فتح العزيز 11/500، البيان 7/213، التهذيب 3/214: املهذب (  انظر8)
 0ب" و"ج" ) كالم ( (  يف "9)
، روضة الطالبني 10/522، وهو األصح. انظر: فتح العزيز 6/141إذ املنصوص هو األول. انظر: األم  ( 10)

9/376.  

 0/ أ من "ب" 85(  هناية ل11)
 .9/376روضة الطالبني  ،11/501، البيان 6/141: األم (  انظر12)
  .8/228، أسىن املطالب10/522، فتح العزيز 11/501، البيان 3/215: املهذب (  انظر13)
 . 3/215املهذب  ( 14)
، تكملة اجملموع للمطيعي 10/524، فتح العزيز 11/502، البيان 7/214، التهذيب 3/215: املهذب (  انظر15)

20/474 . 
 0ب" ) أو إىل ( (  يف "16)
 ، أسىن املطالب9/377طالبني ، روضة ال11/502، البيان 7/214، التهذيب 3/215: املهذب (  انظر17)

= 
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غريه؛  (2)ومل يذكر الشيخ أبوحامد وأكثر األصحاب ((1)وقيمة الورة يف ايآخر): قال
 (6)منه عبدا (5)كما لو غصب  دعلى اجلديقيمتها  (4)إذا عدمت الغرة وجب (3)فإهنم يقولون

اإلبل انتقل إىل قيمتها يف أحد القولني  أعوزتفتلف وينتقل إىل مخس من اإلبل يف القدمي، فإن 
 .(7)وإىل مخسني دينارا أو ستمائة درهم يف اآلخر 

 = ــــــــــــــ
  .20/474، تكملة اجملموع للمطيعي 8/228

 0قيمة الغرة ( بدل من ) وقيمة الغرة يف اآلخر (  بب" و"ج" ) والقول الثاين أنه جت(  يف "1)
  0ج" ) أصحابنا ( (  يف "2)
 0ب" و"ج" ) قالوا ( (  يف "3)
 0ب" و"ج" ) وجبت ( (  يف "4)
يف الشرع: هو االستيالء على حق الغري و  ة: من غصب يغصب غصبا، إذا أخذه قهرا وظلما.الغصب: يف اللغ ( 5)

 .282، كفاية األخيار: 266علىجهة التعدي. انظر: املصباح املنري: 
  0ج" ) عبد  ( (  يف "6)
  .11/502يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنهم العمراين ( 7)
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 فصل
تسمى  (1)اعلم أن اجلراحة يف الرأس أو يف الوجه (والشجاج يف الرأس عشرة) :الق  
 . (4)سمى جراحةت (3)عدامها (2)ومما ،شجة

احلارصة، والدامية، والباضعة، واملتالمحة، والسمحاق، واملوضحة، واهلامشة، ) :قال
حرص  :وال تدمي ومنه يقال (ما تشق اجللد :والداموة، فاحلارصة واملنقلة، واملأمومة،

ما تشق اجللد  :والدامية)، (6)إذا شقه :، وقيل(5)القصَّار الثوب إذا كشط عنه الوسخ
 . ((7)وتدمي

الشجاج إحدى عشرة وذكر بعد احلارصة الدامعة،  (10)أن بعضهم عدّ  (9)/ (8)اعلم
 (13)وذكر بعدها الدامية وفسرها أبهنا ،(12)اليت يقطر منها الدم (11)والدامعة ابلعني املهملة هي

 . (15)يسيل منها الدم (14)اليت
 

 ــــــــــــــ
 0(  ب" ) والوجه ( ويف "ج" ) عشرة(  يف "1)
 0ب" و"ج" ) فيما ( (  يف "2)
 0ج" ) عداها ( (  يف "3)
 .184، املصباح املنري: 24-8/23: لسان العرب (  انظر4)
 . 167-1/166، املعجم الوسيط 239(  انظر: الزاهر: 5)

 املصدرين السابقني. (  انظر6)
 .122، املصباح املنري: 5/305(  انظر: لسان العرب 7)
  0واعلم (  ب" و"ج" )(  يف "8)
 / ب من " أ ". 176(  هناية ل 9)
 0ب" و"ج" ) جعل ( (  يف "10)
 0ب" و"ج" ) وهي ( (  يف "11)
 . 122، املصباح املنري: 5/305(  انظر: لسان العرب 12)
 0(  ) أبهنا ( ليست يف "ج" 13)
 0ج" ) ابليت ( (  يف "14)
 .نين السابقي(  انظر املصدر 15)
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، (5)نزل يف اللحمما ي (4)/:(3)، واملتالمحة(2)ما تقطع اللحم: (1)والباضعة) :قال
 (ما يبقى بينها وبني العظم جلدة رقيقة) :(6)وتسميها أهل املدينة املِْلطاط وهي (والسمحاق
 .  (7)وأطلق على الشجة جمازا، اسم لتلك اجللدة :والسمحاق
ألهنا دوهنا  (وجيب يف هذه اخلمسة احلكومة ول يبلغ حبكومتها أرش املوضحة) :قال

  .(9)جياب احلكومةإ (8)وال نص فيها فتعني
من املوضحة أبن كان على رأس إنسان موضحة مث  (11)قدرها(10)نعم لو أمكن معرفة

أخذ مبثل تلك  (13)هذه الشجاج فعرف نسبتها يف العمق من املوضحة/ (12)شج رأسه بعض
 . (14)النسبة من أرش املوضحة

وفيها  (16)يف الرأس أو الوجه) ،(15)أي تكشفه (ما توضح العظم: واملوضحة): قال
كتب إىل اليمن كتااب فيه الفرائض   ]ملا روى عمرو بن حزم أن النيب  (مخس من اإلبل

 ــــــــــــــ
 0ج" ) فالباضعة ( (  يف "1)
 .909، القاموس احمليط: 239(  انظر: الزاهر: 2)
  0ج" ) واملتالحم ( (  يف "3)
 0/ ب من "ب" 85(  هناية ل4)
 .327، املصباح املنري: 13/181(  انظر: لسان العرب 5)
  0(  ) وهي ( ليست يف "ب" و "ج" 6)
 .329، املصباح املنري: 239(  انظر: الزاهر: 7)
 0ج" ) فيتعني ( (  يف "8)
 .8/122، أسىن املطالب10/347، فتح العزيز 11/511، البيان 3/217: املهذب (  انظر9)

 0ج" ) قدر ((  يف "10)
  0ج" ) معرفتها ( (  يف "11)
 0ب" ) بعد ( (  يف "12)
 0/ أ من "ج" 255(  هناية ل13)
 .11/511، البيان 3/217: املهذب (  انظر14)
 ، 3/215: املهذب (  انظر15)
 .394، املصباح املنري: 1/364صحاح (  انظر: ال16)
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 . (3)[(2)) ويف املوضحة مخس من اإلبل ( :(1)وفيه والسنن والدايت
 ،من اإلبل (يلزمه مخس :الوجه فقد قيل عمت الرأس ونزلت إىل (4)إن)ف: قال

؛ ألهنما عضوان (7)وهو األصح (عشر: وقيل)، (6)احملل على املوضحة (5)الحتاد الفعل وكون
 . (8)خمتلفان فأشبها الرأس والقفا

نظرا إىل  (عشر من اإلبل (10)عليهف (9)بينهما حاجز وإن أوضح موضحتني) :قال
ألن فعل اإلنسان ينبين بعضه على  (فإن خرق بينهما رجعت إىل مخس) ،(11)تعدد اإليضاح

البعض على البعض  (13)ه وسرى إىل النفس، وإذا انبىنورجلي (12)بعض بدليل ما لو قطع يديه
 وإن خرق بينهما )، (15)(14)عادت إىل موضحة واحدة وفيها مخس من اإلبل

ألن فعل اإلنسان ال ينبين على فعل  (الثاين مخس (16)غريه وجب على األول عشر وعلى/

 ــــــــــــــ
  ليست يف " أ " و "ب".(  ) وفيه ( 1)
 ، أسىن املطالب10/333، فتح العزيز 11/506، البيان 7/141، التهذيب 216-3/215: املهذب (  انظر2)

8/120-121.  

 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ج" 3)
  0إن ( و أ " )  (  يف "4)
 0ج" ) ويكون ( (  يف "5)
  .9/268، روضة الطالبني 11/508، البيان 7/142، التهذيب 3/217: املهذب (  انظر6)
  .9/268، روضة الطالبني 10/342وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 7)
  .10/342، فتح العزيز 11/508، البيان 7/142، التهذيب 3/217: املهذب (  انظر8)
 0) وجب ( و "ب" زايدة  "أ  (  يف "9)
 0) عليه (  و "ب" أ " يف " ( 10)
 . 9/267، روضة الطالبني 3/216: املهذب (  انظر11)
 0ب" ) يده ( (  يف "12)
 0ب" و"ج" )بنينا ( (  يف "13)
 0(  ) من اإلبل ( ليست يف "ب" و"ج" 14)
، تكملة اجملموع 10/339، فتح العزيز 11/506، البيان 142-7/141، التهذيب 3/216: املهذب (  انظر15)

 . 20/478طيعي للم
  0/ أ من " أ "177(  هناية ل16)
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 . (2)(1)الغري
أي وبقي اجللد  (خرق بينهما يف الباطن(4)و (3)وإن أوضح موضحتني،/) :قال

أرش  :وقيل)، (6)نظرا إىل الظاهر (جيب عليه أرش موضحتني :فقد قيل) ،(5)الظاهر
  .(7)نظرا إىل الباطن (موضحة

ومل ينفصل  ،وأوضح يف بعضها ،وإن شج يف مجيع رأسه شجة دون املوضحة) :قال
من اإليضاح يف  (9)بلغألنه ليس أب (وجب عليه أرش موضحة ،بعض (8)بعضها عن

  .(10)جلميعا
عشر من  (13)فيها (12)وجيب) (11)أي تكسره (ما هتشم العظم :واهلامشة) :قال

 ،(15) وال خمالف له من الصحابة (14)روي ذلك عن زيد بن اثبت (اإلبل

 ــــــــــــــ
 0ب" و"ج" ) غريه ( (  يف "1)
، تكملة اجملموع للمطيعي 9/267، روضة الطالبني 11/507، البيان7/142، التهذيب 3/216: املهذب (  انظر2)

20/478 . 
 0/ أ من "ب" 86(  هناية ل 3)
 0(  مث)  و "ب" أ " (  يف "4)
 .11/507، البيان 7/142، التهذيب 3/216: املهذب (  انظر5)
  .20/479، تكملة اجملموع للمطيعي 11/507، البيان 7/142، التهذيب 3/216: املهذب (  انظر6)

 .8/123، أسىن املطالب11/507، البيان 7/142، التهذيب 3/216: املهذب (  انظر7)
  0ب" ) من ( (  يف "8)
  0ب" و"ج" ) ابلغ ( (  يف "9)
 . 20/479، تكملة اجملموع للمطيعي11/507، البيان 7/141، التهذيب 3/216املهذب : (  انظر10)

 .239، الزاهر: 1032(  انظر: معجم مقاييس اللغة: 11)
  0(  ) وجيب ( ليست يف "ج" 12)
  0ج" ) وفيها ( (  يف "13)
(، 17348ة، رقم األثر )(يف كتاب العقول، يف ابب اهلامش9/314( )أخرجه عبد الرزاق يف )املصنف أثر زيد  ( 14)

( (، والبيهقي يف )السنن357كتاب احلدود والدايت وغريه، رقم األثر )  ( يف3/201( )والدارقطين يف )السنن
 كتاب الدايت، يف ابب اهلامشة.   ( يف8/82)

، تكملة اجملموع 8/121، أسىن املطالب335-10/334، فتح العزيز 11/509، البيان 3/216: املهذب (  انظر15)
  .20/481للمطيعي 
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أي على  (من اإلبلفهشم العظم ومل جيرح لزمه مخس  (2)ضربه مبثقل كبري (1)فإن) 
يلزمه  :وقيل) ،(4)ألنه حصة ما بني اإليضاح بدون اهلشم واإليضاح مع اهلشم ؛(3)األصح
 . (5)ألنه كسر عظم وال ينطلق عليه اسم املوضحة وال اهلامشة فأشبه كسر عظم اليد (حكومة

ذكرمها  (6)ني اللذينهذا أحد التأويل (ما ل تربى إل بنقل العظم: واملنقلة) :قال
من موضع إىل موضع  (9)منها (8)أي ما رق (7)أهنا تنقل فراش العظام :الشيخ أبوحامد، والثاين

 . (10)وهذا أشهر
 .(13) رواه ابن حزم عن النيب (من اإلبل (12)عشرة (11)وجيب فيها مخس) :قال
وتلك  ،وهي كاخلريطة له (ىل اجللدة اليت تلي الدماغما يصل إ :واملأمومة) :قال

 . (15)رواه ابن حزم أيضا (وفيها ثلث الدية) ،(14)اجللدة تسمى أم الدماغ

 ــــــــــــــ
  0ب" ) وإن ( (  يف "1)
  0(  ) كبري ( ليست يف "ب" و"ج" 2)
  .9/264، روضة الطالبني 10/335وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 3)
، تكملة اجملموع 8/121، أسىن املطالب 10/335، فتح العزيز 509/ 11، البيان 3/216: املهذب (  انظر4)

 . 20/482للمطيعي 
، تكملة اجملموع للمطيعي 9/265، روضة الطالبني 509/ 11، البيان 7/143، التهذيب 3/216: املهذب ظر(  ان5)

20/482. 

  0(  ) اللذين ( ليست يف "ب" 6)
  0ب" و"ج" ) العظم ( (  يف "7)
  0ب" ) ما فارق ( (  يف "8)
 .775، القاموس احمليط: 11/156(  انظر: لسان العرب 9)
  .370ح املنري: : املصبا (  انظر10)
  0(  ) مخس ( ليست يف "ب" و"ج" 11)
  0ب" و "ج" ) عشر ( (  يف "12)
 . 8/122، أسىن املطالب10/334، فتح العزيز 11/510، البيان 3/216: املهذب (  انظر13)
  .20/483، تكملة اجملموع للمطيعي 3/215: املهذب (  انظر14)
، تكملة اجملموع 8/121، أسىن املطالب10/335ح العزيز ، فت11/510، البيان 7/144: التهذيب (  انظر15)

 . 20/482للمطيعي 
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 (1)إحلاقا هلا (وجيب فيها ما جيب يف املأمومة ،ما وصلت إىل الدماغ :والداموة) :قال
 . (3)من اجلوائف (2)بغريها

 .(5)ألجل قطع اجللدة ؛على ما جيب يف املأمومة (4)زاد احلكومةت :وقال املاوردي
من  (7)ثلث الدية وهي اجلناية اليت تصل إىل جوف البدن (6)ويف اجلائفة/) :قال
  .(13)رواه ابن حزم (12)اللبة خسفةوهي ( (11)حنر (10)أو ثورة (9)أو صدر/ (8) ظهر أو بطن

جيب أرش اجلائفة؛ ألنه وإن   (14)أما لو جرح الذكر فوصل اجلرح إىل جوف الذكر مل
 . (19)التلف (18)خياف من الوصول إليه (17)جوف (16)له (15)كان له جوف فليس

 ــــــــــــــ
  0ج" ) هلما ( (  يف "1)
  0ج" ) بغريمها ( (  يف "2)
 .8/121أسىن املطالب ،12/237: احلاوي الكبري (  انظر3)
  0ج" ) حكومة ( (  يف "4)
 .9/264، روضة الطالبني 10/335عزيز ، والصحيح هو األول. انظر: فتح ال237-12/236احلاوي الكبري  ( 5)
  0/ ب من "ب" 86(  هناية ل 6)
 .72، املصباح املنري: 3/1107(  انظر: الصحاح 7)
  0( أو ظهر " ) بطن ب" و "أ  (  يف "8)
 / ب من " أ ". 177(  هناية ل 9)
  0ج" ) ثغر ( (  يف "10)
  0ج" ) وحنر ( (  يف "11)
  .325: املصباح املنري: (  انظر12)
، 8/122، أسىن املطالب10/337، فتح العزيز 11/512، البيان 7/144، التهذيب 3/217: املهذب (  انظر13)

 . 20/486تكملة اجملموع للمطيعي 
  0(  ) مل ( ليست يف "ج" 14)
  0ج" ) فليست ( (  يف "15)
 (  ) له ( ليست يف "ج".16)
  0ج" ) جوفاً ( (  يف "17)
  0ب" و "ج" ) إليها ( (  يف "18)
 .9/265، روضة الطالبني 10/337والثاين وجوب ذلك. انظر: فتح العزيز  -وهو األصح- هذا أحد الوجهني( 19)
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ألنه روي  (فخرجت الطعنة من ظهره فهما جائفتان (2)طعنه يف بطنه (1)إن)ف :قال
ألن اليت  (هي جائفة :وقيل)، (3)ذلك عن أيب بكر، وعمر وال خمالف هلما من الصحابة

لبطن إىل الظهر ليست جبائفة إذ اجلائفة تقع على ما يكون من الظاهر إىل خرجت من ا
 ملا بيناه من اإلمجاع.  (واألول أصح) ،(5)فعلى هذا جيب عليه أرش اجلائفة وحكومة ،(4)الباطن

ألنه  (وجب على الثاين أرش جائفة (7)آخر ووّسعها (6)وإن أجاف جائفة فجاء) :قال
 . (10)جائفة أخرى (9)/(8)أجافه

فهشم العظم ووصلت اجلراحة إىل الفم، ففيه  (12)طعن وجنته (11)وإن) :قال
ابجلراحة الواصلة  (13)أي جيب فيها ما جيب يف اجلائفة إحلاقا هلا (أهنا جائفة :قولن، أحدمها

ألنه ال يطلق عليها اسم  (يلزمه أرش هامشة :والثاين) ،(16)(15)اجلوف (14)من الظاهر إىل ابطن
  .(2)احلكم (1)يلحق هبا يف (17)ف منها كاخلوف من اجلائفة فالجائفة وال خيا

 ــــــــــــــ
  0إن ( و " ) ب"و  "أ  (  يف "1)
  0ب" ) جوفه ( (  يف "2)
 . 20/487، تكملة اجملموع للمطيعي10/344، فتح العزيز 11/512، البيان 3/218: املهذب (  انظر3)

 . 20/486، تكملة اجملموع 10/344، فتح العزيز 11/512، البيان 7/145، التهذيب 3/218هذب : امل(  انظر4)
 املصادر السابقة. (  انظر5)
  0ب" و"ج" ) وجاء ( (  يف "6)
  0ج" ) أوسعها ( (  يف "7)
  0ب" ) أجاف ( (  يف "8)
  0/ ب من "ج" 255(  هناية ل9)
، 8/126، أسىن املطالب269، 9/267، روضة الطالبني 11/511، البيان 218-3/217: املهذب (  انظر10)

 . 20/487تكملة اجملموع للمطيعي

  0ج" ) فإن ( (  يف "11)
 . 386( الوجنة: بفتح الواو وسكون اجليم، هي ما ارتفع من حلم اخلد. انظر: املصباح املنري: 12)
  0(  ) هلا ( ليست يف "ب" 13)
  0ب" ) الباطن ( (  يف "14)
  0جلوف ( ليست يف "ب" (  ) ا15)
 . 10/337، فتح العزيز 11/513، البيان 7/144، التهذيب 218/ 3: املهذب (  انظر16)
  0ب" ) وال ( (  يف "17)
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يف شيء  (4)ومل أر ،(3)فعلى هذا جيب فيها أرش هامشة لتحقق اهلشم وحكومة ملا زاد
 . (6)النسخ ذكر احلكومة وال بد منه على هذا القول (5)من

 .(8)فيما لو طعن أنفه فأنفذه (7)وكذا القوالن :قال يف املرشد

 = ــــــــــــــ
  0(  ) يف ( ليست يف "ب" 1)
 .9/266، روضة الطالبني 11/513: البيان (  انظر2)
 .7/144: التهذيب (  انظر3)
  0ج" زايدة ) هذا ( (  يف "4)
  0شيء من ( ليست يف "ج"  (  )5)
  .9/266، روضة الطالبني 10/338هو املذهب. انظر: فتح العزيز  -رمحه هللا-ما ذكره الشارح ( 6)
  0ج" ) القولني ( (  يف "7)
، وأظهر القولني أنه جيب فيها أرش 9/265، روضة الطالبني 11/513، البيان 7/144احلكم يف: التهذيب  (  انظر8)

  .9/266، روضة الطالبني 10/338انظر: فتح العزيز  هامشة وحكومة.
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 (1)فصل/
 (2)[(وجيب يف األذنني إذا قطعهما من أصلهما الدية ]ويف أحدمها نصفها) :قال  

  .(5)ابن حزم (4)من اإلبل حلديث (3)ألن يف األذن الواحدة مخسني
بعضه بقسطه   (7)فيه الدية وجب يف (6)ألن ما وجب (ويف بعضها بقسطه) :قال
  .(8)كاألصابع

  .(9)حلكومةأن يف األذن ا :وحكى اخلراسانيون قوال آخر
القولني  (11)وجبت الدية يف أحد/) ،(10)أي يبست (وإن ضرب األذن فشلت) :قال

أو مجع  ،اهلوام وقد زال ابلشلل (13)دبيب (12)للرتدد يف أن منفعتها منع (واحلكومة يف ايآخر
 .(14)الصوت وهو ابق مع الشلل

ملا  (كومةوايآخر احل ،أحدمها جتب الدية :ذان شالء ففيه قولنأوإن قطع ) :قال
كما قلنا فيمن   ؛هذا غلط ال حيكى بل عليه حكومة قوال واحدا :. قال الشيخ أبوحامد(15)بيناه

 ــــــــــــــ
  0/ أ من "ب" 87(  هناية ل1)
  0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" و"ج" 2)
  0ب" ) مخسون ( (  يف "3)
  0(  ) حلديث ( ليست يف "ج" 4)
 . 10/356، فتح العزيز 11/519، البيان 3/220: املهذب (  انظر5)

  0ج" ) وجبت ( (  يف "6)
  0(  ) يف ( ليست يف "ب" 7)
، 8/127، أسىن املطالب10/356، فتح العزيز 11/520، البيان 7/146، التهذيب 3/220: املهذب (  انظر8)

 . 20/497تكملة اجملموع للمطيعي
 . 9/272، روضة الطالبني 10/356، واملذهب األول. انظر: فتح العزيز 2/145: الوجيز (  انظر9)
  .193املنري: : املصباح (  انظر10)
  0/ أ من " أ "178(  هناية ل11)
  0ب" و"ج" ) متنع ( (  يف "12)
  0ج" ) دوام ( (  يف "13)
 . 20/497، تكملة اجملموع للمطيعي357-10/356، فتح العزيز 11/520، البيان 3/220: املهذب (  انظر14)

  وقد تقدم ص( 15)
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 . (2)عينا قائمة (1)قلع
حبجر  (4)أن رجال ضرب رجال) (3)ملا روى أبو املهلب (وجيب يف السمع الدية) :قال

، (7)(أبربع دايت وهو حي عمر  (6)فقضىرأسه فذهب مسعه وبصره وعقله ونكاحه،  (5)يف
فإن ) :قال ومل يذكر البصر.  (9)ويف بعض الرواايت ولسانه ،(8)وال خمالف له من الصحابة
ألن السمع يف غري األذن فلم تدخل دية  (السمع وجبت ديتان (10)قطع األذنني فذهب

 . (12)اآلخر (11)أحدمها حتت
ذهاب  (14)أي واجلناية مما حيتمل هبا (اختلفا يف ذهاب السمع (13)إن)و  :قال

 ــــــــــــــ
  0ج" ) قطع ( (  يف "1)
، والطريق األول هو األصح، وأظهر القولني فيه ويف املسألة قبلها 11/520يف البيان  -هللا رمحه-نقله عنه العمراين ( 2)

 . 9/272، روضة الطالبني 10/357وجوب الدية. انظر: فتح العزيز 

هو عمرو بن معاوية اجلرمي البصري، أبو املهلب، أحد التابعني، روى عن عمر، وعثمان، وأيب بن كعب، رضي هللا ( 3)
 .4/595روى عنه ابن أخيه أبو قالبة اجلرمي، وحممد بن سريين. انظر: هتذيب التهذيب عنهم، و 

  0(  ) رجال ( ليست يف "ج" 4)
  0ب" ) على ( (  يف "5)
  0ج" زايدة ) فيه ( (  يف "6)
رقم ابب من أصيب من أطرافه ما يكون فيه ديتان أو ثالث،  ( يف12-10/11( )عبد الرزاق يف )املصنف (  أخرجه7)

كتاب الدايت، يف ابب إذا ذهب مسعه وبصره،   ( يف6/292( )(، وابن أيب شيبة يف )املصنف18183احلديث )
كتاب الدايت، ابب ذهاب العقل من اجلناية، وهو عندمها بلفظ: )ولسانه(   ( يف8/86( )والبيهقي يف )السنن الكربى

 (. 7/322ين يف إرواء الغليل )وحسنه األلبا ،-هللا رمحه-ومل يذكرا البصر كما قال الشارح 
 . 20/496، تكملة اجملموع للمطيعي11/520، البيان 3/221: املهذب (  انظر8)
  0ج" ) لسانه ( (  يف "9)
  0ب" ) وذهب ( (  يف "10)
  0ب" و"ج" ) يف ( (  يف "11)
 املطالب ، أسىن9/291، روضة الطالبني 11/522، البيان 7/147، التهذيب 3/221: املهذب (  انظر12)

 . 20/498، تكملة اجملموع للمطيعي 4/54، حتفة احملتاج8/144
  0إن ( فأ " )  (  يف "13)
  0(  ) هبا ( ليست يف "ب" و"ج" 14)
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 ،(3)لظهور كذبه (دعواه (2)تتبع يف أوقات الوفلة فإن ظهر منه انزعاج سقط) (1)السمع
 . (6)(5)يف تلك احلالة (4)كان متحفظاالحتمال أنه   (وإن مل يظهر فالقول قوله مع ميينه)

أي مع  (فالقول قوله) ،(9)من األذنني مجيعا (8)أي (نقصان السمع (7)وإن ادعى/) :قال
 (12)إن عرف قدر (11)أي (وجيب فيما نقص بقدره) ،(10)ميينه إذ ال يعرف ذلك إال من جهته

 ،صار يسمع من بعضها نقصانه مثل أن كان يسمع من مائيت ذراع قبل اجلناية فلما جين عليه
يقول ال أمسع مث يغري الصوت عليه ابالرتفاع  وطريق معرفة ذلك أن يوقف له من حيدثه حىت

مث  (17)ذراع (16)يبلغ مائيت (15)ما (14)فإن قال أمسع فقد صدق مث يتباعد عنه (13)قليال قليال
ن فقد ويفعل به مثل ذلك فإن اتفقت املسافتا (19)الذي حيدثه إىل جانب آخر (18)يدار

 ــــــــــــــ
  0ب" و"ج" زايدة ) هبا ( (  يف "1)
  0ب" ) سقطت ( (  يف "2)
  .9/291: روضة الطالبني (  انظر3)
  0ب" ) يتحفظ ( (  يف "4)
  0االت ( ب" ) احل(  يف "5)
  .10/390: فتح العزيز (  انظر6)
  0/ ب من "ب" 87(  هناية ل7)
  0(  ) أي ( ليست يف "ج" 8)
  .4/54، حتفة احملتاج8/145، أسىن املطالب11/616، البيان 3/245: املهذب (  انظر9)
 ملطالب، أسىن ا9/292، روضة الطالبني 11/616، البيان 7/147، التهذيب 3/245: املهذب (  انظر10)

 . 4/54، حتفة احملتاج8/145
  0(  ) أي ( ليست يف "ب" 11)
  0(  ) قدر ( ليست يف "ب" 12)
  0(  ) قليال ( ليست يف "ب" و"ج" 13)
  0(  ) عنه ( ليست يف "ب" 14)
  0ب" ) إىل أن ( ويف "ج" ) أي إىل أن ( (  يف "15)
  0ب" ) املائيت ( (  يف "16)
  0رع ( ب" و"ج" زايدة ) مث يذ(  يف "17)
  0(  ) يدار ( ليست يف "ب" 18)
  0(  ) إىل جانب آخر ( ليست يف "ب" ويف "ج" ) إىل اجلانب اآلخر ( 19)
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 . (2)وجيب له بقسطها من الدية، (1) صدق/
وإن قال ملَّا تغري عليه الصوت ال أمسع علمنا
كذبه فيعاد عليه ذلك حىت تتفق   (3)

 .(4)املسافتان
قبل اجلناية فقد قال يف التهذيب  (5)فأما إذا مل يعرف قدر املسافة اليت كان يسمع منها

 . (8)احلكومة (7)فيه (6)جتب :واحلاوي
لو قال اجملين عليه أان أعرف قدر ما ذهب من مسعي وهو النصف  :ل يف احلاويوقا

 . (9)حلف على دعواه وحكم بقوله
بقرب املسافة وبعدها  (10)جيّرب ابلنسبة إىل من هو يف مثل سنه :وقال الغزايل رمحه هللا

 .(12)مجيع اجلهات (11)من
األذن  (14)د سدجرب بع (13)وأما إذا ادعى نقصان السمع من إحدى األذنني/

 . (17)مل يعرف وإمنا ثقل مسعه وجبت احلكومة لتعذر األرش املقدر (16)فإن (15)السليمة
 ــــــــــــــ
 0/ ب من " أ "178هناية ل  (1)
  .10/390، فتح العزيز 11/522، البيان 3/221: املهذب (  انظر2)

  0ب" ) فيعاد ( (  يف "3)
 املصادر السابقة.  (  انظر4)
  0) هبا (  ب"(  يف "5)
  0(  ) جتب ( ليست يف "ج" 6)
  0(  ) فيه ( ليست يف "ب" 7)
  .7/147، التهذيب12/246احلاوي الكبري   (8)

  .12/246احلاوي الكبري   (9)

  0ب" ) مثله يف سنه ( (  يف "10)
  0ب" ) يف ( (  يف "11)
  .4/77الوسيط   (12)

  0/ أ من "ج" 256(  هناية ل 13)
  0" ) تصميم ( ب" و "ج(  يف "14)
  0ب" و"ج" ) قال ( (  يف "15)
  0ب" و"ج" ) وإن ( (  يف "16)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي9/291، روضة الطالبني 11/522، البيان 7/147، التهذيب 3/221: املهذب (  انظر17)

= 
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فإن نقص ما ) ،(1)حلديث أيب املهلب، وحديث ابن حزم (ويف العقل الدية) :قال 
وإن مل يعرف ) (3)أي من الدية/ (جين يوما ويفيق يوما وجب بقسطه (2)يعرف قدره أبن

لتعذر األرش  (وجبت فيه احلكومة) ،(5)صار يفزع مما ال يفزع منه العقالء أي أبن ((4)قدره
 . (6)املقدر

دخل أرش اجلناية ) ،(7)أي كاللطمة (وإن ذهب العقل جبناية ل أرش هلا مقدر)قال: 
 . (9)(8)]حلديث أيب املهلب[ (يف دية العقل

ل ]وإن مل يكن هلا على القول اجلديد ال يدخل األرش يف دية العق :وقال يف التتمة
 . (13)كالباضعة واجلراحة على البدن  (12)[(11)مقدر (10)أرش

وإن ذهب جبناية هلا أرش مقدر كاملوضحة وقطع اليد والرجل ففيه قولن ) :قال
ألنه ليس حمله العضو اجملين عليه، فأشبه  (أنه ل يدخل أرش اجلناية يف دية العقل :أصحهما

أنه يدخل األقل منهما يف األكثر فإن كان  -هو القول القدميو -: والثاين ،(14)األذن مع السمع

 = ــــــــــــــ
20/498 . 

، 4/142حتفة احملتاج، 8/142، أسىن املطالب10/386، فتح العزيز 11/524، البيان 3/222: املهذب (  انظر1)
 . 20/503تكملة اجملموع للمطيعي

  0) صار ( زايدة  "أ  (  يف "2)
  0/ أ من "ب" 88(  هناية ل3)
  0(  ) قدره ( ليست يف "ب" و"ج" 4)
 . 20/503، تكملة اجملموع للمطيعي10/386، فتح العزيز 11/525، البيان 3/222: املهذب (  انظر5)
  .8/143، أسىن املطالب9/289، روضة الطالبني 11/525البيان ، 3/222: املهذب (  انظر6)

 . 20/503تكملة اجملموع للمطيعي ،11/525، البيان 7/148: التهذيب (  انظر7)
  0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 8)
 .10/387فتح العزيز  ،7/148، التهذيب 3/222: املهذب (  انظر9)
  0(  ) هلا أرش ( ليست يف "ج" 10)
  0ج" ) مقدراً ( (  يف "11)
  0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 12)
  .9/290، روضة الطالبني 10/387واملذهب هو األول. انظر: فتح العزيز   (13)

 ، تكملة اجملموع للمطيعي9/290، روضة الطالبني 11/525، البيان 7/148، التهذيب 3/222: املهذب (  انظر14)
= 
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العقل أقل كقطع اليدين  (1)أرش اجلناية أقل دخل أرش اجلناية يف دية العقل وإن كان دية/
العقل يف أرش اجلناية؛ ألن زوال العقل يشبه زوال الروح من حيث أنه  (2)والرجلني دخل دية

 (4)يث أنه بعد زواله يبقى اجلمال يف الصورة واحلياةويشبه البصر من ح ،التكليف (3)يزيل
يف  (6)ابلروح فيما إذا كان أرش اجلناية أقل وابلبصر فيما إذا كان أكثر، هكذا ذكره (5)فأحلقناه
 . (9)يف املهذب (8)، وعليه ينبغي أن حيمل ما نقله(7)وحكي عن الشيخ أيب حامد التتمة،
يف العني الواحدة مخسني من اإلبل؛ حلديث ابن ألن  (وجيب يف العينني الدية) :قال 

منها ذهاب البصر وشهد بذل  شاهدان من  (11)وإن جىن عليه جناية فادعى)، (10)حزم
 (15)أنه صلى هللا عليه وسلـمالنيب  (14)عن  (13)ملا روى معاذ (12)/(أهل املعرفة وجبت الدية

 = ــــــــــــــ
20/503-504 . 

  0/ أ من " أ "179(  هناية ل1)
  0(  ) دية ( ليست يف "ب" 2)
  0ب" ) يزول ( (  يف "3)
  0(  ) واحلياة ( ليست يف "ب" 4)
  0ب" ) وأحلقناه ( (  يف "5)
  0ب" و"ج" ) ذكر ( (  يف "6)
  ، لكنه مل ينسبه لصاحب التتمة وأيب حامد.10/387: فتح العزيز (  انظر7)
  0ب" ) كالم الشيخ ( (  يف "8)
وهو أن حمل اخلالف يف املسألة فيما إذا كان األرش دون الدية كاملوضحة، أما إن كان األرش مساٍو للدية أو أكثر   (9)

 . 3/222فال تتداخل قوال واحدا. انظر: املهذب 

 ، أسىن املطالب10/391فتح العزيز  ،11/514، البيان 149-7/148، التهذيب 3/219: املهذب (  انظر10)
 .4/49فة احملتاج، حت8/127-128

  0ب" ) وادعى ( (  يف "11)
  0/ ب من "ب" 88(  هناية ل 12)
(  هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ اخلزرجي األنصاري، أبو عبد الرمحن، من أصحاب بيعة العقبة، 13)

  واحلرام، تويف قاضيا إىل اجلند من اليمن، وكان أعلم الصحابة ابحلالل شهد املشاهد كلها، أرسله رسول هللا 
 .3/459، االستيعاب 3/437( هـ. انظر: الطبقات الكربى 18سنة: )

  0ب" و"ج" ) أن ( (  يف "14)
  0(  ) أنه ( ليست يف "ب" و"ج" 15)
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 . (2)(1)(ويف البصر مائة من اإلبل) :قال
فإن مات  ،انتظر إليها (3)وإن قال ذهب ولكن يرجى عوده إىل مدة معلومة) :قال

، واألول (7)السن (6)يف نظريه يف (5)كما  (4)على القولني :وقيل (قبل انقضائها وجبت الدية
 . (10)من مل يثغرالسن فإنه معهود في (9)؛ ألن عود الضوء غري معهود خبالف(8)أصح

 .(13)معلومة مل ينتظر؛ ألنه يؤدي إىل إسقاط موجب اجلناية (12)مبدة (11)وإن مل يقدَّر
ولو أخذت منه الدية مث عاد الضوء وجب رد الدية مع النماء املنفصل قاله يف 

 . (14)املرشد
ادعى  (16)وإن)، (15)لتعذر األرش املقدر (وإن نقص الضوء وجبت احلكومة) :قال
عرف أبن   (3)لو (2)أما .(1)مع ميينه؛ ألنه ال يعرف إال من جهته (17)أي (القول قولهنقصانه ف

 ــــــــــــــ
  (: مل أجده.4/87( )مل أقف عليه، وقال احلافظ بن حجر يف )التلخيص احلبري ( 1)

 . 20/491، تكملة اجملموع للمطيعي10/392لعزيز ، فتح ا11/515، البيان 3/219: املهذب (  انظر2)
  0(  ) معلومة ( ليست "ب" 3)
  0ب" ) قولني ( (  يف "4)
  0(  ) كما ( ليست يف "ج" 5)
  0"ب" و"ج" ) من (  يف ( 6)
، تكملة اجملموع 9/292، روضة الطالبني 11/516، البيان 7/149، التهذيب 3/219: املهذب (  انظر7)

  .20/492للمطيعي

  .9/293، روضة الطالبني 10/392وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 8)

  0"ب" و"ج" زايدة ) عود (  يف ( 9)
 . 20/492، تكملة اجملموع للمطيعي10/392، فتح العزيز 11/516، البيان 3/219: املهذب (  انظر10)
  0ج" ) يقدروا ( (  يف "11)
  0ب" و"ج" ) مدة ( (  يف "12)
  .20/492 ، تكملة اجملموع للمطيعي292-9/291، روضة الطالبني 11/516، البيان 3/219هذب : امل(  انظر13)

 ، لكنهما مل ينسباه للمرشد، ومل يذكرا النماء املنفصل. 11/516، البيان 3/219: املهذب (  انظر14)
، 4/49ة احملتاج، حتف8/146، أسىن املطالب10/392، فتح العزيز 11/517، البيان 3/219: املهذب (  انظر15)

 . 20/493تكملة اجملموع للمطيعي

  0ج" ) فإن ( (  يف "16)
  0(  ) أي ( ليست يف "ج" 17)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

358 

إال من نصفها وجب من الدية  (6)يره (5)فصار مل (4)كان يرى الشخص من مائة ذراع
  .(8)؛ ألن احلكومة إمنا يعدل إليها عند العجز عن معرفة األرش املقدر(7)بقسطها

يبصر هبا  (10)بياضها وسوادها صافيان وال (9)اليت/ وهي (ويف العني القائمة): قال
 . (13)ألنه إتالف مجال من غري منفعة ((12)احلكومة) ،(11)شيئا

ويف كل ) ،(16)(15)ألن فيها مجاال ومنفعة فهي كالعني (الدية (14)ويف األجفان) :قال
ألن منفعتها ضعيفة،  (احلكومة (19)ويف األهداب) ،(18)بطريق التقسيط (17)أي (واحد ربعها
 . (20)األظفارفأشبهت 

 = ــــــــــــــ
 املصادر السابقة. (  انظر1)
  0ب" و"ج" ) فأما ( (  يف "2)
  0ب" و"ج" ) إذا ( (  يف "3)
  0ب" و"ج" ) مسافة ( بدل من ) مائة ذراع ( (  يف "4)
  0ب" و"ج" ) مل ( (  يف "5)
  0ب" و"ج" ) يراه ( (  يف "6)
  0ب" و"ج" ) بقسطه ( (  يف "7)
 ، أسىن املطالب294-9/293، روضة الطالبني 11/516، البيان 7/150، التهذيب 3/219: املهذب (  انظر8)

  .4/49، حتفة احملتاج8/146

 0/ ب من " أ "179(  هناية ل9)
  0ج" ) ال ( (  يف "10)
  .324نبيه: : حترير ألفاظ الت(  انظر11)
  0ج" ) املسافة ( (  يف "12)
، تكملة اجملموع 9/273، روضة الطالبني 11/516، البيان 167-7/166، التهذيب 3/220: املهذب (  انظر13)

  20/493للمطيعي

 .66األجفان: مجع جفن، وهو غطاء العني من أعالها وأسفلها. انظر: املصباح املنري:  ( 14)
  0ني ( ب" و"ج" ) كالعين(  يف "15)
 . 10/359، فتح العزيز 11/518، البيان 7/151، التهذيب 7/561، حلية العلماء3/220: املهذب (  انظر16)
  0(  ) أي ( ليست يف "ب" و"ج" 17)
 . 20/494، تكملة اجملموع للمطيعي9/273، روضة الطالبني 11/518، البيان 7/151: التهذيب (  انظر18)
 . 183أشفار العينني. انظر: القاموس احمليط:  األهداب: مجع هدب، وهو شعر  (19)
 . 10/359فتح العزيز  ،11/518، البيان 7/167: التهذيب (  انظر20)
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احلكومة  (2)وال جتب (1)أي (فإن قلع األهداب مع األجفان لزمه دية) :قال
كما لو   (يلزمه دية وحكومة :وقيل) (5)،/(4)من اليد (3)لألهداب؛ ألهنا من اجلفن كاألظفار

 . (7)حاجبه (6)أوضح جبينه فأذهب
بطريق  (بعضه حبسابه (9)ويف/) ،(8)حلديث ابن حزم (ارن الديةويف امل) :قال
كالذراع   (13)ألنه (دية وحكومة (12)قطع املارن وبعض القصبة لزمه (11)وإن) ،(10)التقسيط

 .(15)الكف (14)مع
وإن عوجه لزمه  ،ضرب األنف فشل املارن ففيه قولن كاألذن (16)وإن): قال  
 . (17)إلزالة اجلمال (حكومة

 ــــــــــــــ
  0(  ) أي ( ليست يف "ب" و"ج" 1)
  0ب" زايدة ) عليه ( (  يف "2)
  0ب" و"ج" ) كالظفر ( (  يف "3)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي11/518، البيان 7/151، التهذيب 7/562 ، حلية العلماء3/220: املهذب (  انظر4)

20/494 . 
  0/ ب من "ج" 256ل (  هناية5)
  0ب" ) فذهب ( (  يف "6)
 . 10/360: فتح العزيز (  انظر7)

، أسىن 10/360، فتح العزيز 11/522، البيان 7/151، التهذيب 7/563، حلية العلماء3/221: املهذب (  انظر8)
 . 20/500، تكملة اجملموع للمطيعي4/50ج، حتفة احملتا 8/128 املطالب

  0/ أ من "ب" 89(  هناية ل9)
، تكملة اجملموع 8/129، أسىن املطالب9/273، روضة الطالبني 11/523، البيان 3/221: املهذب (  انظر10)

 . 20/501للمطيعي
  0ب" ) فإن ( (  يف "11)
  0ج" ) لزمته ( (  يف "12)
  0ب" ) ألهنا ( (  يف "13)
  0ج" ) من ( "(  يف 14)
 . 20/501، تكملة اجملموع للمطيعي 11/523، البيان 3/222: املهذب (  انظر15)
  0ب" و"ج" ) فإن ( (  يف "16)
  .4/50، حتفة احملتاج9/274، روضة الطالبني 7/152: التهذيب (  انظر17)
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؛ ألنه أذهب (3)على املنصوص (2)أي (املنخرين نصف الدية (1)ىحدإويف ): قال
 .(5)فعلى هذا يف احلاجز حكومة ،(4)نصف اجلمال ونصف املنفعة

 . (6)تقسيطا للدية على املنخرين واحلاجز (ثلث الدية)يلزمه  (وقيلقال: )
  .(8)(7)حلديث ابن حزم (ويف الشم الدية): قال

 . (9)فيه حكومة :وقيل
كما لو قطع األذنني   (ديتان (12)لزمهالشم  (11)قطع األنف وذهب (10)فإن) :قال

الوفلة ابلروائح الطيبة  (15)حالادعى ذهاب الشم تتبع يف  (14)فإن) ،(13)فذهب السمع
 . (1)لالحتمال (فإن مل يظهر منه إحساس حلف (16)والكريهة

 ــــــــــــــ
  0حد ( أ" ) ج" و "أ  (  يف "1)
  0(  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج" 2)
  .6/153م : األ(  انظر3)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي10/361، فتح العزيز 11/523، البيان 7/563 ، حلية العلماء3/221: املهذب (  انظر4)

20/501 . 
، تكملة اجملموع 9/274، روضة الطالبني 11/523، البيان 7/563 ، حلية العلماء7/151: التهذيب (  انظر5)

  .20/501 للمطيعي
، 9/273، روضة الطالبني 11/523، البيان 7/151، التهذيب 7/563 ، حلية العلماء3/221: املهذب (  انظر6)

  .20/501، تكملة اجملموع للمطيعي4/50 حتفة احملتاج

 : )ويف األنف إذا أوعي جدعا الدية(يشري الشارح إىل ما جاء يف بعض ألفاظ حديث عمرو بن حزم من قوله   (7)
 .وقد تقدم خترجيه

 . 20/501، تكملة اجملموع للمطيعي4/56، حتفة احملتاج10/394، فتح العزيز 11/524ان : البي(  انظر8)

  .9/295، روضة الطالبني 10/394، واألول هو األصح. انظر: فتح العزيز 2/148: الوجيز (  انظر9)

  0ب" ) وإن ( (  يف "10)
  0ب" و"ج" ) فذهب ( (  يف "11)
  0(  وجبأ " )  (  يف "12)
 .10/394فتح العزيز  ،7/152لتهذيب : ا(  انظر13)
  0ب" ) وإن ( (  يف "14)
  0(  أوقاتأ " )  (  يف "15)
  0ب" ) الكريهة والطيبة ( (  يف "16)
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  ( بعضها بقسطهنصفها ويف (3)حدامهاإويف ) ،(2)حلديث ابن حزم (ويف الشفتني الدية)
 . (4)كما يف األذنني

ال تتقلص وال  (7)ةايبس (6)أي صارت ((5)وإن جىن عليها فشلت): قال
  .(10)كاليد إذا صارت شالء  (وجبت الدية) ،(9)(8)تسرتسل

 (13)تقلصت مل جيب إال احلكومة؛ ألن منفعتهما مل تبطل وإمنا نقص (12)لو/ (11)فأما
 . (15)(14)اجلمال

 (وإن جىن عليه فخرس فعليه الدية)، (16)حلديث ابن حزم (الديةويف اللسان ) :قال

 = ــــــــــــــ
 . 9/295، روضة الطالبني 617-11/616، البيان 3/246: املهذب (  انظر1)
، حتفة 8/129، أسىن املطالب10/362، فتح العزيز 11/525، البيان 7/153، التهذيب 3/223: املهذب (  انظر2)

 . 20/504، تكملة اجملموع للمطيعي4/50احملتاج
  0ب" ) الواحدة ( ويف "ج" ) أحدمها ( (  يف "3)
، 8/129 ، أسىن املطالب9/274، روضة الطالبني 11/526، البيان 7/153، التهذيب 3/223: املهذب (  انظر4)

 .20/504، تكملة اجملموع للمطيعي4/50 حتفة احملتاج
  0(  فشلتا اهم" ) عليب"و  "أ  (  يف "5)
  0(  ) صارات أ " (  يف "6)
  0(  تني) ايبس أ " (  يف "7)
  0ب" و"ج" ) تسرتخي ( (  يف "8)
، 4/50 ، حتفة احملتاج8/129 ، أسىن املطالب11/527، البيان 7/153، التهذيب 3/223: املهذب (  انظر9)

  .20/504تكملة اجملموع للمطيعي
 ، تكملة اجملموع للمطيعي10/363، فتح العزيز 11/525، البيان 7/153، التهذيب 3/223: املهذب (  انظر10)

20/504.  

  0ب" ) وأما ( (  يف "11)
  0/ أ من " أ "180(  هناية ل12)
  0ب" ) نقصت ( ويف "ج" ) تقلصت ( (  يف "13)
  0(  ) اجلمال ( ليست يف "ب" و"ج" 14)
 .20/504، تكملة اجملموع للمطيعي9/274، روضة الطالبني 11/525، البيان 3/223: املهذب (  انظر15)
 . 4/50، حتفة احملتاج8/130، أسىن املطالب10/364، فتح العزيز 11/527، البيان 3/223: املهذب (  انظر16)
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 (5)كالمالبعض  (4)ذهب (3)إن)ف، (2)فشلت دعلى الي، فأشبه ما لو جىن (1)ألنه أذهب منفعة
على مثانية  (8)أي حروف لغته فإن كان عربيا قسم (على احلروف (7)(6)وجب بقسطه يقسم

 . (10)(9)وعشرين حرفا
اهلمزة  :وهي ستة (11)م على مثانية عشر وتسقط حروف احللق/يقس :وقال االصطخري

الباء وامليم،  :حروف الشفة وهي أربعة (13)، والعني والغني، وتسقط(12)واخلاء واهلاء، واحلاء
  .(14)والفاء والواو

؛ ألن املخارج وإن اختلفت إال أن النطق ابللسان؛ وهلذا (15)واملنصوص هو األول
  .(16)احلروفاألخرس ال أيتـي بشيء من 

 . (3)(2)على حروف العرب (1)طكان يعرف العربية وغريها يقسَّ   (17)وإن

 ــــــــــــــ
  0ب" و"ج" ) منفعته ( (  يف "1)
 .10/395، فتح العزيز 11/528، البيان 3/223: املهذب (  انظر2)
  0إن ( و أ " )  (  يف "3)
  0ج" ) نقص ( (  يف "4)
  0(  مهأ " ) كال (  يف "5)
  0يقسم ( ويف "ج" ) ويقسط ( و أ " )  (  يف "6)
 يف "ب" زايدة )ذلك(.(7)
  0ج" ) قسط ( (  يف "8)
  0(  ) حرفاً ( ليست يف "ج" 9)
، 9/296، روضة الطالبني 11/528البيان  ،7/154، التهذيب 7/566 ، حلية العلماء3/223: املهذب (  انظر10)

  .20/507تكملة اجملموع للمطيعي
  0/ ب من "ب" 89هناية ل  (11)
  0ب" ) احلاء واخلاء واهلاء واهلمزة ( (  يف "12)
  0(  ) تسقط ( ليست يف "ب" 13)
 . 567-7/566، وانظر: حلية العلماء3/223يف املهذب  -رمحه هللا-نقله عنه الشريازي  ( 14)
  .9/296، روضة الطالبني 10/396، فتح العزيز 7/567، وهو األصح. انظر: حلية العلماء6/155: األم (  انظر15)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي10/396، فتح العزيز 11/529، البيان 7/154، التهذيب 3/223: املهذب (  انظر16)

20/507.  
  0ب" ) فإن ( و ) إن ( ليست يف "ج" (  يف "17)
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أو عجلة وجبت )، (6)(5)أي صار يزيد التاء اتء (حصلت به متتمة (4)وإن) :قال
 . (7)اجلمال إلزالة (احلكومة
ألن الذي  (نصف الكالم وجب نصف الدية (8)ذهبو وإن قطع نصف اللسان )

فذهب نصف الكالم وجب نصف الدية وإن  (10)ربعالوإن قطع ) ،(9)ذهب منهما سواء
ألن كل واحد من األمرين يوجب  (فذهب ربع الكالم وجب نصف الدية (11)نصفالقطع 

 . (12)الدية فإذا اجتمعا اعترب األكثر
إال أنه  (14): االعتبار ابللسان؛ ألن اجلناية عليه مباشرة (13)املروزي وقال أبو إسحاق

 . (17)(16)اآلخر (15)فذهب نصف الكالم دل ذلك على شلل الربعإذا قطع الربع 

 = ــــــــــــــ
  0ب" ) قسم ( ويف "ج" ) قسط ( (  يف "1)
  0ب" ) العربية ( (  يف "2)
 املصادر السابقة.  (  انظر3)
  0ب" ) فإن ( (  يف "4)
  0(  ) اتء ( ليست يف "ب" و"ج" 5)
  .51: املصباح املنري: (  انظر6)
 جملموع للمطيعي، تكملة ا9/297، روضة الطالبني 11/529، البيان 7/155، التهذيب 3/224: املهذب (  انظر7)

20/508.  
  0ذهب ( ف" ) ب" و "أ  (  يف "8)
، 4/75 ، إخالص الناوي10/399، فتح العزيز 11/530، البيان 7/567، حلية العلماء3/224: املهذب (  انظر9)

  .20/508تكملة اجملموع للمطيعي

  0(  اللسان أ " ) ربع (  يف "10)
  0(  اللسان نصف أ " ) (  يف "11)
، 9/299، روضة الطالبني 11/529، البيان 7/154، التهذيب 7/567، حلية العلماء3/224: املهذب (  انظر12)

  .20/508، تكملة اجملموع للمطيعي4/75إخالص الناوي 
  ليست يف " أ " و "ج".(  ) املروزي ( 13)
  0ج" ) معتربة ( (  يف "14)
  0(يف "ب" و"ج" ) ربع ( 15)
  0ب" و"ج" ) آخر ( (  يف "16)
، 10/399، والتعليل األول هو املذهب. انظر: فتح العزيز 7/154يف التهذيب  -رمحه هللا-نقله عنه البغوي  ( 17)

= 
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 .(1)وتظهر مثرة اخلالف فيما لو جاء آخر وقطع ابقي اللسان
 (الدية يف أحد القولني (5)الدية مث نبت رد (4()3)اللسان فأخذت (2)وإن قطع): قال
 اجلملة خبالف يف (7)ال يرد قوال واحدا؛ ألن عود السن معهود/ :وقيل .(6)كالسن  ؛دون اآلخر
 . (8)عود اللسان
نص الشافعي رمحه هللا ]على وجوب الدية  :أبو الطيب (9)قال (ويف الذوق الدية) :قال

األخرس احلكومة مع  (13)على أن يف لسان (12)نص الشافعي[ :ابن الصباغ (11). وقال(10)فيه
 . (14)أن الذوق يذهب بذهابه فدل على أن يف الذوق احلكومة

يبق  (15)إمنا نوجب احلكومة إذا بقي الذوق بعد قطعه أما إذا مل/ :وقال يف املهذب

 = ــــــــــــــ
 .9/299روضة الطالبني 

فإن قطع ربع اللسان وذهب نصف الكالم وقطع آخر ما بقى من حيث قال:  -هللا رمحه-وبني ذلك الشريازي   (1)
وجيب عليه على تعليل أىب  ،ة أرابع الدية اعتبارا مبا بقى من اللسانوجب عليه على تعليل األول ثالث ،اللسان

وإن قطع واحد نصف لسانه وذهب ، نه قطع من اللسان نصفا صحيحا وربعا أشلإل ؛إسحاق نصف الدية وحكومة
 ،الكالموجب عليه على تعليل األول ثالثة أرابع الدية اعتبارا مبا ذهب من ي، ربع الكالم وجاء الثاىن وقطع الباق

  .3/224. انظر: املهذب وجيب عليه على تعليل أىب إسحاق نصف الدية اعتبارا مبا قطع من اللسان

  0ج" زايدة ) ابقي ( (  يف "2)
  0ب" و"ج" ) وأخذ ( (  يف "3)
  0) منه ( زايدة  "أ  (  يف "4)
  0(  تأ " ) رد (  يف "5)
 .512-20/511، تكملة اجملموع للمطيعي9/67البهية ، الغرر11/533، البيان 3/225: املهذب (  انظر6)
 / ب من " أ ". 180(  هناية ل7)
 .20/512، تكملة اجملموع للمطيعي11/533، البيان 3/225: املهذب (  انظر8)

  0ب" ) وقال ( (  يف "9)
  .11/532يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين ( 10)

  0ج" ) قال ( (  يف "11)
  0املعقوفني سقط من "ب"  (  ما بني12)
  0(  ) لسان ( ليست يف "ج" 13)
  .7/568يف حلية العلماء  -رمحه هللا-، ونقله عن ابن الصباغ الشاشي 6/156األم   (14)
  0/ أ من "ج" 257/ أ من "ب"، وكذلك هناية ل90(  هناية ل15)
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واحلموضة وامللوحة  (5)حيس ابحلالوة واملرارة (4)ال (3)الذوق أبن (2)وإمنا ينتفي (1)جيب دية
 . (8)(7)احلكومة (6)والعذوبة فإن زال البعض وجب بقسطه وإن نقص ومل ميكن التقسط وجبت

ما ظهر  (11)فإن كسر) ،(10)(9)حلديث ابن حزم (بلويف كل سن مخس من اإل) :قال
ويف بعضه ) ،(13)ألن املنفعة واجلمال فيما ظهر فكملت ديته به (مخس من اإلبل (12)فعليه
 . (14)(بقسطه

حكومة فإن قلع السن مع ) (15)أي أصل السن النابت يف اللحم (ويف السنخ): قال
فأشبه الكف إذا قطع مع ألن السنخ اتبع ملا ظهر  (السنخ دخل السنخ يف السن

 .(16)األصابع

 ــــــــــــــ
  0ب" ) الدية ( ويف "ج" ) ديته ( (  يف "1)
  0ب" ) مل يبق ( (  يف "2)
  0ب" ) إذا ( (  يف "3)
  0ب" ) مل ( (  يف "4)
  0ب" ) ابملرارة واحلالوة ( (  يف "5)
  0ج" ) وجب ( (  يف "6)
  0ب" و"ج" ) حكومه ( (  يف "7)
 . 9/301، روضة الطالبني 10/402، واملذهب هو األول. انظر: فتح العزيز 3/225: املهذب (  انظر8)
 .مخس من اإلبل( وقد تقدم خترجيه يف السن: )يشري الشارح إىل قوله ( 9)

، 10/366، فتح العزيز 11/533، البيان 7/156، التهذيب 7/569، حلية العلماء3/225: املهذب (  انظر10)
  .20/512، تكملة اجملموع للمطيعي9/81، الغرر البهية8/134 أسىن املطالب

  0) منها ( زايدة  "أ  (  يف "11)
  0 ب" و"ج" ) وجب ((  يف "12)
، تكملة اجملموع 10/367، فتح العزيز 11/534، البيان 7/569، حلية العلماء226-3/225: املهذب (  انظر13)

  .20/513 للمطيعي
  املصادر السابقة. (  انظر14)

 . 3/226، النظم املستعذب 471(  انظر: معجم مقاييس اللغة: 15)
 ، أسىن املطالب10/367، فتح العزيز 535-11/534، البيان 7/157، التهذيب 3/226: املهذب (  انظر16)

  .20/513، تكملة اجملموع للمطيعي8/131
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وصورة  (فاختلفا يف القدر فالقول قول اجملين عليه (1)وإن جىن على سنه اثنان) :قال
مث وقع االختالف بني اجلاين  (3)إذا كسر واحد بعض سنه وجاء آخر وكسر الباقي (2)املسألة

الربع والباقي ثالثة أرابع، وقال الثاين واجملين عليه فقال اجملين عليه كان الفائت جبناية األول 
اجلاين الثاين: بل كان الفائت النصف والباقي النصف، فههنا القول قول اجملين عليه؛ ألن 

بني اجلاين األول واجملين عليه فالقول  (6)أما لو وقع االختالف، (5)البقاء والسالمة (4)األصل هو
ويف بعض النسخ وإن جىن  ،(9)لى ما أقر بهزاد ع (8)مما (7)قول اجلاين؛ ألن األصل براءة الذمة

إىل تعسف  (14)الثانية حيتاج فيها (13)أصح؛ ألن (12)األوىل (11)والنسخة (10)على سنه إنسان
 يف التأويل. 
  ((16)أحدمها يرد ما أخذ (15)/:وإن قلع سن كبري فضمن مث نبت ففيه قولن): قال
ال  (3)أنه (2)يف سن من أثغر (1)العادةألن  (ل يرد :والثاين)، (18)الذي مل يثغر (17)كالصغري/

 ــــــــــــــ
  0ج" ) إنسان ( (  يف "1)
  0ج" زايدة ) ما ( (  يف "2)
  0ب" زايدة ) فاختلفا يف القدر فالقول قول اجملين عليه ( (  يف "3)
  0(  ) هو ( ليست يف "ب" 4)
  .11/535، البيان 7/157: التهذيب (  انظر5)
  0ب" ) اخلالف ( (  يف "6)
  0ج" ) ذمته ( (  يف "7)
  0ب" و"ج" ) عما ( (  يف "8)
  .9/277روضة الطالبني  ،11/535، البيان 7/157: التهذيب (  انظر9)
  0ب" و"ج" ) اثنان ( (  يف "10)
  0(  ) النسخة ( ليست يف "ب" 11)
  0ب" ) األول ( (  يف "12)
 0النسخة ( (  يف "ب" زايدة ) يف 13)
  0(  ) فيها ( ليست يف "ب" 14)
  0/ أ من " أ "181(  هناية ل15)
  0(  ذه" ) أخب" و "أ  (  يف "16)
  0/ ب من "ب" 90(  هناية ل17)
  .9/279، روضة الطالبني 3/227: املهذب (  انظر18)
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 . (4)ددة فال يسقط هبا الضمانيعود فلما عاد كان هبة جم
 (، فإن وقع اإلايس منها وجب أرشها(5)وإن قلع سن صوري مل يثور انتظر): قال

  .(6)ألنه حتقق إتالفها
 . (8)ن فيه وجهانولكن هل تلزمه حكومة ،(7)فأما لو عادت مل يلزمه دية السن

أي مع إمكان أصل  (اضطربت (10)أو (9)وإن جىن على سن فتوريت) :الق
 .(13)إلزالة اجلمال (عليه حكومة (12)توجب) ،(11)املضغ

  :فقد قيل (18)متواليا (17)أو (16)دفعة (15)مجيع األسنان يف (14)وإن قلع)
، (2)كاألصابع  (1)ألنه جنس ذو عدد فال يضمن أبكثر من دية النفس (دية نفس (20()19)جتب

 = ــــــــــــــ
  0ج" زايدة ) جارية ( (  يف "1)
  0ج" ) ثغر ( (  يف "2)
  0ج" ) أن ( (  يف "3)
  .10/372، فتح العزيز 3/227: املهذب انظر  (4)
  0) حىت يبلغ ( زايدة  "أ  (  يف "5)
  .20/337، تكملة اجملموع للمطيعي 4/51، حتفة احملتاج10/371: فتح العزيز (  انظر6)

  .20/337، تكملة اجملموع للمطيعي4/51، حتفة احملتاج9/279، روضة الطالبني 3/227: املهذب (  انظر7)

  .9/279، روضة الطالبني 10/371املذهب أهنا تلزمه. انظر: فتح العزيز   (8)

  0ج" ) فثغرت ( (  يف "9)
  0ج" ) و ( (  يف "10)
  .11/538: البيان (  انظر11)
  0أ " ) وجب (  (  يف "12)
 . 4/51، حتفة احملتاج9/280، روضة الطالبني 11/538، البيان 7/168، التهذيب 3/226: املهذب (  انظر13)
  0ج" ) قطع ( (  يف "14)
  0(  ) يف ( ليست يف "ب" 15)
  0) واحدة ( زايدة  "أ  (  يف "16)
  0) دفعات ( و "ج" زايدة  "أ  (  يف "17)
  0(  ت" ) متوالياج"و  "أ  (  يف "18)
  0(  ) جتب ( ليست يف "ج" 19)
  0) فيه ( زايدة  "أ  (  يف "20)
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 .(4)(3)لعموم اخلرب (أنه جيب يف كل سن مخس من اإلبل :املذهبو )
فعلى هذا جيب إذا قلع مجيعها  ،(6)لو قلع ما زاد على عشرين منها (5)وكذا احلكم فيما

 .(7)مائة وستون من اإلبل يف الغالب؛ ألن الغالب أن يكون عددها اثنني وثالثني
سن مخس من اإلبل ومل يذكر يف بعد واحد وجب يف كل  (8)إذا قلعها واحدا :وقيل
  .(10)(9)املهذب غريه

 . (12)(11)فحيث ال اندمال حترى الوجهان االندمالواملعترب على الطريق األول ختلل 
ويف ) ،(13)ومها العظمان اللذان تنبت األسنان السفلى عليهما (ويف اللحيني الدية) :قال
  .(16)اليدينألن فيهما مجاال ومنفعة فأشبها  ((15)نصفها (14)إحدامها

كما لو قطع   (وإن قلع اللحيني مع األسنان وجبت دية كل واحد منهما)قال: 
ألن اللحيني يوجدان قبل األسنان  ؛وخيالف الكف مع األصابع ،(1)مع األسنان (17)الشفتني

 = ــــــــــــــ
  0ب" ) نفس ( (  يف "1)
 .4/51 ، حتفة احملتاج10/375فتح العزيز  ،11/538، البيان 7/159، التهذيب 227-3/226هذب : امل(  انظر2)

 .مخس من اإلبل ( وقد تقدم خترجيه: ) يف السن يشري الشارح إىل قوله ( 3)
 .52-4/51، حتفة احملتاج10/375فتح العزيز  ،11/538، البيان 3/227: املهذب (  انظر4)
  0ست يف "ب" (  ) احلكم فيما ( لي5)
 .9/281، روضة الطالبني 7/159: التهذيب (  انظر6)
  .4/51، حتفة احملتاج9/281، روضة الطالبني 11/538، البيان 3/226: املهذب (  انظر7)

  0ج" ) واحد ( (  يف "8)
  0ج" ) غري هذا ( (  يف "9)
 . 3/226املهذب   (10)
  0ج" ) الوجهني ( (  يف "11)
إذا ختلل اإلندمال، لزمه لكل سن مخس من اإلبل قطعا، وهو الطريق الثاين ال األول   ،7/159 : التهذيب(  انظر12)

 . 9/282، روضة الطالبني 10/375. انظر: فتح العزيز -رمحه هللا-كما قال الشارح 
 . 327، املصباح املنري: 13/185(  انظر: لسان العرب 13)
  0ج" ) أحدمها ( (  يف "14)
  0الدية ( ج" ) نصف (  يف "15)
 .4/52، حتفة احملتاج10/376، فتح العزيز 11/539، البيان 3/227: املهذب (  انظر16)
  0ج" ) اللحيني ( (  يف "17)
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فال جيعل أحدمها اتبعا لآلخر وال كذلك  (4)مغروزة فيهما (3)األسنان هي (2)وبعد وجود/
 . (8)أنه جتب دية واحدة :وجها آخر (7)وحكى اخلراسانيون/ .(6)صابعمع األ (5)الكف

ويف كل أمنلة ثالثة )، (10)(9)حلديث ابن حزم (ويف كل أصبع عشر من اإلبل) :قال 
مخس من  (12)اإل اإلهبام، فإنه جيب يف كل أمنلة منه) ،(11)بطريق التقسيط (أبعرة وثلث

  (14)./(13)ألهنما أمنلتان (اإلبل
) يف  :قال أن النيب  ملا روى معاذ  (األصابع الدية(15) الكفني وويف) :قال

 . (17)(16)اليدين الدية (
أي مع ما عليه  (الكف (19)فإن قطع ما زاد على الكف وجبت الدية يف) :(18)قال

 = ــــــــــــــ
 .4/52، حتفة احملتاج11/539، البيان 3/227: املهذب (  انظر1)
  0/ أ من "ب" 91(  هناية ل2)
  0ج" ) وهي ( (  يف "3)
  0(  ) فيهما ( ليست يف "ب" 4)
  0(  ) الكف ( ليست يف "ب" 5)
 . 10/376، فتح العزيز 11/539، البيان 7/160، التهذيب 228-3/227: املهذب (  انظر6)

 / ب من " أ ". 181(  هناية ل7)
  .9/282، روضة الطالبني 10/376، واألول هو األصح. انظر: فتح العزيز 4/75: الوسيط (  انظر8)
 .ل عشر من اإلبل( وقد تقدم خترجيهكل إصبع من أصابع اليد والرج  : )يفيشري الشارح إىل قوله   (9)

 . 4/52، حتفة احملتاج10/378، فتح العزيز11/541، البيان 7/160، التهذيب 3/228: املهذب (  انظر10)

 .9/282، روضة الطالبني 11/541، البيان 7/161، التهذيب 7/573، حلية العلماء3/228: املهذب (  انظر11)
  0" ) منه ( ب"و  "أ  "(  يف 12)
  .10/378، فتح العزيز 11/541، البيان 7/161، التهذيب 3/228: املهذب (  انظر13)
  0/ ب من "ج" 257ل (  هناية14)
  0ب" و"ج" ) مع ( (  يف "15)
، قال احلافظ ابن حجر خترجيه، وإمنا هو يف حديث عمرو بن حزم، وقد تقدم مل أقف عليه من حديث معاذ   (16)

  : مل أجده.( عن حديث معاذ 4/86( ))التلخيص احلبرييف 

 .10/377، فتح العزيز 11/539، البيان 7/572، حلية العلماء 3/228: املهذب (  انظر17)

  0(  ) قال( ليست يف "ب" و"ج" 18)
  0ج" ) ويف ( (  يف "19)
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  .(4)أرش مقدر (3)ألنه ليس هلا (زاد (2)واحلكومة فيما) ،(1)من األصابع لوقوع اسم اليد عليه
 .(6)املنكب (5)ب الدية إال بقطع اليد منال جت :وقيل
ألنه فات املقصود منها، فأشبه ما لو  (جىن عليها فشلت وجبت الدية (7)وإن) :قال

 . (8)قطعها
ويف اليد الزائدة واألصبع الزائدة )، (9)إلزالة اجلمال (ويف اليد الشالء احلكومة) :قال

 ألن كل عضو ال  وتعرف الزائدة من األصلية بقوة البطش؛ ((10)كومةاحل
م على ما قوَّ فعلى هذا ي   ،(16)كالكف  (15)كومةاحل (14)جتب فيه (13)فيه (12)الدية (11)جتب

ألهنا  (إن مل حيصل هبا شني مل جيب يف الزائدة شيء :وقيل)الباب،  (17)سيتضح يف آخر
 . (2)يؤثر (1)أرش كما لو لطم وجهه ومل (19)هبا (18)جناية مل حيصل هبا نقص فلم جيب

 ــــــــــــــ
 .9/282، روضة الطالبني 11/540، البيان 7/161، التهذيب 7/572، حلية العلماء 3/228: املهذب (  انظر1)
  0ب" ) ملا ( (  يف "2)
  0ج" ) له ( (  يف "3)
  .10/377، فتح العزيز 11/540، البيان 7/169، التهذيب 3/228: املهذب (  انظر4)

  0ج" ) مع ( (  يف "5)
  .9/282، روضة الطالبني 10/377، والصحيح هو األول. انظر: فتح العزيز 11/540: البيان (  انظر6)

  0ب" ) فإن ( (  يف "7)
  .10/409، فتح العزيز 11/540، البيان 3/228: املهذب (  انظر8)
 .9/283، روضة الطالبني 167-7/166، التهذيب 3/228: املهذب (  انظر9)
  0أ " ) حكومة (  (  يف "10)
  0ب" و"ج" ) يوجب ( (  يف "11)
  0ج" ) دية ( (  يف "12)
  0" (  ) فيه ( ليست يف "ب" و"ج13)
  0ب" و"ج" ) به ( (  يف "14)
  0) حكومة ( و "ج" " أ  (  يف "15)
 .9/283روضة الطالبني  ،7/167: التهذيب (  انظر16)
  0ج" ) أواخر ((  يف "17)
  0ب" ) يلزم ( (  يف "18)
  0ج" ) فيها ( (  يف "19)
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ألن يف الرجل الواحدة مخسني من اإلبل؛ حلديث ابن  (ويف الرجلني الدية) :قال 
 . (6)(5)حلديث ابن حزم (ويف كل أصبع عشر من اإلبل) ،(4)(3)حزم

ومها املشرفتان على الظهر إىل الفخذين؛ ألن فيهما  (األليتني الدية (7)ويف/) :قال
 . (10)يطبطريق التقس (نصفها (9)مهااحدإويف ) ،(8)مجاال ومنفعة
روي ذلك عن زيد بن  (الدية (12)كسر صلبه فلم يطق املشي لزمته  (11)وإن) :قال

 . (14)(13)اثبت وال خمالف له من الصحابة
  (15)وإن نقص مشيه أو احتاج إىل عصا لزمته) قال:
روي  (الدية (19)فعجز عن الوطء لزمته (18)وإن كسر صلبه/) ،(17)للنقصان ((16)حكومة

 = ــــــــــــــ
  0ج" ) فلم ( (  يف "1)
 .7/167: التهذيب (  انظر2)
 .الرجل مخسون ( وقد تقدم خترجيه : ) ويفله يشري الشارح إىل قو   (3)

  .8/138، أسىن املطالب10/377، فتح العزيز 11/543، البيان 7/160، التهذيب 3/228: املهذب (  انظر4)
 .خترجيه: )يف كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من اإلبل( وقد تقدم يشري الشارح إىل قوله  (5)

 .4/52، حتفة احملتاج9/285، روضة الطالبني 11/543، البيان 7/160تهذيب ، ال3/228: املهذب (  انظر6)
  0/ ب من "ب" 91(  هناية ل7)
  .4/53، حتفة احملتاج10/384، فتح العزيز 11/545، البيان 3/230: املهذب (  انظر8)

  0حدمها ( أ" ) ج"و  "أ  (  يف "9)
 ، أسىن املطالب9/285روضة الطالبني  ،11/545، البيان 7/162، التهذيب 3/230: املهذب (  انظر10)

8/140. 
  0ج" ) فإن ( (  يف "11)
  0ج" ) لزمه ( (  يف "12)
  كتاب الدايت، يف ابب يف الصلب كم فيهن.  ( يف6/325( )ابن أيب شيبة يف )املصنف أثر زيد  (  أخرج13)

  .11/541: البيان (  انظر14)
  0ج" ) لزمه ( (  يف "15)
  0كومة ( ج" ) احل(  يف "16)
 . 4/58، حتفة احملتاج9/305، روضة الطالبني 11/546، البيان 7/162، التهذيب 3/230: املهذب (  انظر17)
  0/ أ من " أ "182(  هناية ل18)
  0ج" ) لزمه ( (  يف "19)
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، (4)، وال خمالف هلم من الصحابة رضي هللا عنهم(3)، وعلي(2)مر، وع(1)ذلك عن أيب بكر
 .(6)إال من جهته (5)ألنه ال يعرف (وإن اختلفا يف ذل  فالقول قول اجملين عليه)

كالسمع   ((8)ذهبديتان على ظاهر امل (7)توإن بطل املشي والوطء وجب) :قال  
 . (10)ألهنما منفعة عضو واحد (دية واحدة :وقيل) ،(9)والبصر

 .(13)دية وحكومة (12)كسر صلبه فشل ذكره وجب  (11)فإن :قال ابن الصباغ
  ،السلسلة (15)جانب (14)أي من (وإن قطع اللحم الناتئ على الظهر) :قال

 (20)مذكورة يف أكثر (19)وهذه املسألة غري ،(18)مجاال ومنفعة (17)ألن فيه (الدية (16)لزمته)
 ــــــــــــــ
 (، وابن أيب17604(، كتاب العقول، ابب الصلب، رقم األثر )9/366أخرجه عبد الرزاق يف )املصنف(، )  (1)

 (.7216(، كتاب الدايت، ابب يف الصلب كم فيه، رقم األثر )9/231( )شيبة يف )املصنف
(، والبيهقي يف 17600(، كتاب العقول، ابب الصلب، رقم األثر )9/365عبد الرزاق يف املصنف ) (  أخرجه2)

 (، كتاب الدايت، ابب ذهاب العقل من اجلناية.8/86( ))السنن
 (.7220(، كتاب الدايت، ابب يف الصلب كم فيهن، رقم األثر )9/231( )يف )املصنفرجه ابن أيب شيبة خأ  (3)
 .10/404فتح العزيز  ،11/546انظر: البيان   (4)
  0ج" ) ال ميكن معرفته ( (  يف "5)
 .8/156 ، أسىن املطالب9/302روضة الطالبني  ،11/617، البيان 7/162، التهذيب 3/246: املهذب (  انظر6)

  0"ب" ) لزمته (  ) وجب ( ويف "أ  " (  يف7)
  0(  نص" ) الج"و  "أ  (  يف "8)
 .4/58، حتفة احملتاج9/306روضة الطالبني  ،11/547، البيان 7/163، التهذيب 3/230: املهذب (  انظر9)

 .4/58، حتفة احملتاج10/410، فتح العزيز 11/547، البيان 7/163، التهذيب 3/230: املهذب (  انظر10)

  0ب" و"ج" ) وإن ( (  يف "11)
  0ب" و"ج" ) وجبت ( (  يف "12)
  .9/306يف روضة الطالبني  -رمحه هللا-نقله عنه النووي ( 13)

  0ج" ) على ( (  يف "14)
  0ج" ) جانيب ( (  يف "15)
  0ج" ) لزمه ( (  يف "16)
  0ج" ) فيها ( (  يف "17)
  .4/53: حتفة احملتاج (  انظر18)

  0ت ( ب" ) ليس(  يف "19)
  0(  ) أكثر ( ليست يف "ب" 20)
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يف  (5)ذكرانه (4)ملا (حبسابه (3)ويف بعضهانصفها  (2)ويف إحدامها) ،(1)الكتب املشهورة
ألن  (الدية) ،(7)أي رأس الثديني اللذين يلتقمهما الصيب (ويف حلميت املرأة) :قال. (6)األذنني

 بطريق (10)]ويف بعضها حبسابه[ (نصفها (9)ويف إحدامها)، (8)فيهما مجاال ومنفعة
 . (11)التقسيط

، (16)(15)كاليدين  (الدية (14)يهوجبت عل (13)فشلت (12)وإن جىن عليهما) :قال
جتب الدية ومل يذكر  :وقيل .(20)للخلل احلاصل (احلكومة (19)لزمه (18)لبنها (17)وإن انقطع)

 .(3)خبالف املين (2)يطرأ ويزول/ (1)، وليس بشيء؛ ألنه(21)يف التتمة غريه
 ــــــــــــــ
 .وهو كما قال  (1)
  0ج" ) أحدمها ( (  يف "2)
  0ج" ) بعضه ( (  يف "3)
  0ب" ) كما ( (  يف "4)
  0ج" ) ذكران ( (  يف "5)
  وقد تقدم ص( 6)
 . 92: املصباح املنري: (  انظر7)
 ، حتفة احملتاج8/139، أسىن املطالب10/381فتح العزيز  ،554-11/553، البيان 3/231: املهذب (  انظر8)

4/52. 
  0ج" ) أحديهما ( (  يف "9)
  0(  ما بني املعقوفني سقط من "ج" 10)
 .9/285روضة الطالبني  ،11/553، البيان 3/231: املهذب (  انظر11)
  0ب" و"ج" ) على الثديني ( (  يف "12)
  0ب" ) فشلتا ( (  يف "13)
  0و"ج" (  ) عليه ( ليست يف "ب" 14)
  0ب" و"ج" ) كاليد ( (  يف "15)
 .10/382فتح العزيز  ،11/554، البيان 3/231: املهذب (  انظر16)
  0ج" ) قطع ( (  يف "17)
  0ج" ) لبنهما ( (  يف "18)
  0ب" ) وجبت عليه ( بدل من ) لزمه ( (  يف "19)
  .9/302روضة الطالبني  ،11/555، البيان 3/231: املهذب (  انظر20)

، لكنه مل ينسبه، واملذهب األول. انظر: فتح العزيز 10/404يف فتح العزيز  -هللا رمحه–نقله عنه الرافعي   (21)
= 
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ألن   (الدية ويف حلميت الرجل حكومة، وقيل فيه قول آخر أنه جيب فيهما) :قال  
، (11)الرجل كاليدين (10)من (9)فيه دية (8)املرأة وجب (7)من (6)فيه دية (5)ما وجب (4)كل

 . (15)منفعة (14)غري (13)؛ ألنه إتالف مجال من(12)واألول أصح
ألن منفعة  (ويف احلشفة الدية) ،(17)(16)حلديث ابن حزم (ويف مجيع الذكر الدية) :قال

 (22)من الدية (21)أي (شفة وجبقطع بعض احل (20)إن)و  ،(19)(18)الذكر تذهب بذهاهبا

 = ــــــــــــــ
 . 9/302، روضة الطالبني 10/404

  0ج" ) ألن اللنب ( (  يف "1)
  0/ أ من "ب" 92(  هناية ل2)
  .10/404: فتح العزيز (  انظر3)
  0(  ) كل ( ليست يف "ب" 4)
  0) وجبت (  ب"(  يف "5)
  0ج" ) الدية ( (  يف "6)
  0(  ) من ( ليست يف "ب" 7)
  0ب" ) وجبت ( (  يف "8)
  0ج" ) الدية ( (  يف "9)
  0(  ) من ( ليست يف "ب" 10)
  .53-4/52، حتفة احملتاج10/381، فتح العزيز 11/555، البيان 7/164، التهذيب 3/231: املهذب (  انظر11)
 . 9/285، روضة الطالبني 10/381ظر: فتح العزيز وهو كما قال. ان( 12)

  0(  ) من ليست يف "ب" 13)
  0ب" ) بغري ( (  يف "14)
  .10/381فتح العزيز  ،11/548، البيان 7/164، التهذيب 3/230: املهذب (  انظر15)

  .خترجيه: )يف الذكر الدية( وقد تقدم يشري الشارح إىل قوله   (16)

 .140-8/139، أسىن املطالب10/383، فتح العزيز 11/554البيان ،3/231: املهذب(  انظر17)

  0ب" ) هبا ( (  يف "18)
  .8/140، أسىن املطالب9/287، روضة الطالبني 11/548، البيان 3/230: املهذب (  انظر19)
  0إن ( ف)  و "ج" "أ  (  يف "20)
  0(  ) أي ( ليست يف "ب" و"ج" 21)
  0(  ) من الدية ( ليست يف "ب" 22)
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مجيع  (3)وبقسطه من) ،(2)إذ فيهما كمال الدية (يف أصح القولني (1)بقسطه من احلشفة)
خيتل  (6)، هذا إذا مل/(5)ألن الذكر هو اجلميع فقسطت الدية على اجلميع (ايآخر (4)الذكر يف

  .(9)البول (8)موضع (7)جمرى
ما خيصه من الدية  (11)ن حكومة اخللل، أواختل فعليه أكثر األمرين م (10)فأما إذا

 . (13)التقسيط (12)ابعتبار
 (15)توإن قطع ذكرا أشل وجب ،الدية (14)وإن جىن عليه فشل وجبت عليه) :قال

أن يصري منقبضا ال ينبسط أو منبسطًا ال  (1)الذكر (18)وشلل .(17)كاليد  (احلكومة (16)عليه

 ــــــــــــــ
  0(  ) من احلشفة ( ليست يف "ج" 1)
، تكملة اجملموع 8/140 ، أسىن املطالب10/383فتح العزيز  ،11/549، البيان 3/231املهذب  :(  انظر2)

  .20/531 للمطيعي

  0ب" ) يف ( (  يف "3)
  0) القول ( و "ب" زايدة  "أ  (  يف "4)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي8/140، أسىن املطالب10/383 فتح العزيز ،11/549، البيان 3/231املهذب  :(  انظر5)

20/531.  

 / ب من " أ ". 182ل  (  هناية6)
  0جمرى ( ليست يف "ب"  (  )7)
  0موضع ( ليست يف "ج"  (  )8)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي8/140، أسىن املطالب10/383فتح العزيز  ،11/549، البيان 3/231املهذب  :(  انظر9)

20/531.  

  0ب" ) لو ( (  يف "10)
  0ج" ) و ( (  يف "11)
  0ج" ) بطريق ( (  يف "12)
  .20/531، تكملة اجملموع للمطيعي9/287روضة الطالبني  ،11/549البيان  :(  انظر13)
  0عليه ( ليست يف "ب"  (  )14)
  0أ " ) وجب (  (  يف "15)
  0عليه ( ليست يف "ب"  (  )16)
  .10/383فتح العزيز  ،11/548بيان ، ال3/230املهذب  :(  انظر17)

  0ج" ) وشلله ( (  يف "18)
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إال أنه  (4)لعدم االنتشار (3)ماع بهولو جىن على ذكره فصار ال ميكنه اجل .(2)ينقبض
 .(8)مل جيب إال احلكومة (7)وينقبض (6)/(5)بسطني

 ((12)نصفها (11)ويف إحدامها)، (10)(9)حلديث ابن حزم (ويف األنثيني الدية) :قال  
 . (13)بطريق التقسيط

  

 = ــــــــــــــ
  0الذكر ( ليست يف "ج"  (  )1)
  .11/548البيان  :(  انظر2)
  0به ( ليست يف "ب"  (  )3)
  0ج" ) إنتشاره ( (  يف "4)
  0ب" و"ج" ) ينقبض ( (  يف "5)
  0/ أ من "ج" 258ل (  هناية6)
  0ب" و"ج" ) وينبسط ( (  يف "7)
، تكملة اجملموع 8/140، أسىن املطالب9/287روضة الطالبني  ،11/549، البيان 7/162التهذيب  :(  انظر8)

  .20/531 للمطيعي

  .خترجيه: ) يف البيضتني الدية ( وقد تقدم يشري الشارح إىل قوله  (9)

، 8/140أسىن املطالب ،10/383فتح العزيز  ،11/549، البيان 7/161، التهذيب 3/231املهذب  :(  انظر10)
  .20/531تكملة اجملموع للمطيعي

  0ج" ) أحدمها ( (  يف "11)
  0ج" ) نصفهما ( (  يف "12)
، تكملة اجملموع 8/140، أسىن املطالب9/287روضة الطالبني  ،11/550، البيان 3/231املهذب  :(  انظر13)

 .20/532للمطيعي
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ألن  ؛(2)ومها اللحمان احمليطان ابلفرج إحاطة الشفة ابلفم ((1)سكيت املرأة الديةإويف )
والفرق بني االسكتني  .(5)بطريق التقسيط (نصفها (4)ويف إحدامها) ،(3)فيهما مجاال ومنفعة

 . (8)الفرج والشفرين طرفا الناحيتني (7)االسكتني انحييت (6)والشفرين أن
 . (12)(11)كاليد  (وجبت الدية (10)فشلت (9)وإن جىن عليها ) :قال
  (15)كان زوجاسواء   (14)أي (اإلفضاء الدية (13)ويف/) :قال

  (17)وهو أن جيعل سبيل) ،(16)أو زانيا، أو واطئا بشبهة
  (19)البضع (18)إذ به تفوت منفعة (احليض والوائط واحدا

 ــــــــــــــ
 0الدية ( ليست يف "ج"  (  )1)
  0ة ) الدية ( ج" زايد(  يف "2)
، 8/141، أسىن املطالب 10/384فتح العزيز  ،11/557، البيان 7/164، التهذيب 3/232املهذب  :(  انظر3)

  .20/538، تكملة اجملموع للمطيعي4/53حتفة احملتاج 
  0ج" ) أحدمها ( (  يف "4)
، 4/53، حتفة احملتاج 9/882روضة الطالبني  ،11/557، البيان 7/164، التهذيب 3/232املهذب  :(  انظر5)

 .20/538تكملة اجملموع للمطيعي
  0ب" ) ألن ( (  يف "6)
  0(يف "ب" و"ج" ) انحيتا ( 7)
 .8/100، لسان العرب 335 :حترير ألفاظ التنبيه :يف معىن االسكتني والشفرين (  انظر8)
  0ا ( هم" ) عليب"و  "أ  (  يف "9)
  0(  تا" ) فشلب" و "أ  (  يف "10)
  0كاليد ( ليست يف "ب"   ) ( 11)
  .20/538، تكملة اجملموع للمطيعي9/288روضة الطالبني  ،11/557، البيان 7/165التهذيب  :(  انظر12)
  0/ ب من "ب" 92ل (  هناية13)
  0ب" ) و ( (  يف "14)
  0ج" ) زوجها ( (  يف "15)
 .20/541تكملة اجملموع للمطيعي، 8/157أسىن املطالب ،559-11/558، البيان 7/165التهذيب  :(  انظر16)
  0سبيل ( ليست يف "ب"  (  )17)
  0ج" ) املنفعة ( (  يف "18)
  0البضع ( ليست يف "ج"  (  )19)
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ألن ما بني القبل والدبر فيه  (واحدا (3)أن جيعل سبيل احليض والبول (2):وقيل)، (1)ابلكلية
 (7)؛ ألنه ليس للمسألة(6)عيفوهذا ض ،(5)اإلفضاء عليه (4)قوة فال يرفعه الذكر فال حيمل

 .(14)فاحلكم كذلك (13)بسكني (12)احلاجز (11)أزال (10)لو (9)ابلوطء فإنه (8)اختصاص
ملا رفع احلاجز اتسعت  (17)الربية الواسعة فكأنه (16)الفضاء وهو (15)وأصل اإلفضاء هو

 . (18)فصارت كالفضاء
الدية؛ ألن كل  والصحيح أن كل واحد منهما إفضاء ويضمن بكمال :قال يف التتمة

ويتضمن اإلخالل ابالستمتاع ويفضي إىل  ،بني الفرج وخمرج احلدث (20)حاجز (19)واحد منهما

 ــــــــــــــ
، حتفة احملتاج 158-8/157، أسىن املطالب10/406فتح العزيز  ،11/558، البيان 3/232املهذب  :(  انظر1)

  .20/540، تكملة اجملموع للمطيعي4/58

  0) هو ( و "ب" زايدة  "أ  (  يف "2)
  0ج" ) البول واحليض ( (  يف "3)
  0ب" ) حيصل ( (  يف "4)
 .4/58، حتفة احملتاج 10/405فتح العزيز  ،11/558، البيان 7/165، التهذيب 3/232املهذب  :(  انظر5)
  .9/303روضة الطالبني  :وهو كما قال، فاملذهب هو األول. انظر( 6)

  0يست يف "ج" للمسالة ( ل (  )7)
  0ج" ) اختصاصه ( (  يف "8)
  0ج" ) ألنه ( (  يف "9)
  0لو ( ليست يف "ب"  (  )10)
  0ب" ) كزوال ( (  يف "11)
  0احلاجز ( ليست يف "ج"  (  )12)
  0ج" ) ابلسكني ( (  يف "13)
  .9/303، روضة الطالبني 7/165التهذيب  :(  انظر14)

  0هو ( ليست يف "ج"  (  )15)
  0ب" ) وهي (  "(  يف16)
  0ب" ) ألنه ( (  يف "17)
 . 11/195، لسان العرب 5/1954الصحاح  (  انظر:18)
  0منهما ( ليست يف "ب"  (  )19)
  0ب" ) حاجزا ( (  يف "20)
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 . (4)وجبت ديتان (3)فلو مجع بينهما جبناية واحدة (2)،/(1)زوال إمساك اخلارج من السبيل
عن واعلم أن أرش البكارة يدخل يف دية اإلفضاء وإن مل يدخل يف املهر؛ ألن الدية بدل 

عوض عن  (7)العضو بل (6)واملهر ليس بدل أرشها، (5)العضو الذي فيه البكارة فاندرج فيه
 . (8)االستمتاع ابلبضع، فلم يندرج فيه األرش

حيصل به شني، هذا إذا  (10)ألنه قطع جلد (احلكومة (9)ويف إذهاب العذرة) :قال
  .(12)(11)أذهبها إبصبع
جيب مهر  :أحدها :فثالثة أوجه (14)للمهر[ كان ابلوطء ]فإن كان موجبا  (13)فأما لو

 :والثالث ذكره اخلراسانيون ،جيب مهر بكر وال جيب أرش البكارة :بكر وأرش البكارة، والثاين
 .(18)مذكورة يف البيع الفاسد أيضا (17)وهذه األوجه ،(16)جيب مهر ثيب وأرش البكارة (15)أنه/

 ــــــــــــــ
  0ج" ) السبيلني ( (  يف "1)
  0/ أ من " أ "183ل (  هناية2) 
  0ب" ) واحٍد ( (  يف "3)
  .10/406يف فتح العزيز  -هللا رمحه- نقله عنه الرافعي( 4)
  0فيه ( ليست يف "ب"  (  )5)
  0ب" ) بداًل عن ( (  يف "6)
  0ب" زايدة ) املهر ( (  يف "7)
، تكملة اجملموع 165-8/159أسىن املطالب  ،11/559، البيان 7/166، التهذيب 7/579حلية العلماء  :(  انظر8)

  .20/542للمطيعي
 . 335 :حترير ألفاظ التنبيه :هي البكارة. انظر :( العذرة9)
  0ج" ) جلداً ( (  يف "10)
  0إبصبع ( ليست يف "ج"  (  )11)
  .10/407فتح العزيز  :(  انظر12)
  0ج" ) إذا ( (  يف "13)
  0املعقوفني سقط من "ب"  (  ما بني14)
  0/ أ من "ب" 93ل (  هناية15)
  0البكارة ( ليست يف "ب"  (  )16)
  0وجوه ( ب" و "ج" ) ال(  يف "17)
، روضة الطالبني 10/407فتح العزيز  :، وأصح هذه األوجه هو الثالث. انظر7/579حلية العلماء  :(  انظر18)

= 
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 .(3)عليه؛ ألهنا رضيت به (2)هلا فال شيء (1)وإن مل يكن موجبا للمهر؛ لكونه زانيا 
، (6)علي أصح الوجهني (5)فال حكومة عليه (4)ولو أزال الزوج عذرة امرأته إبصبعه

 . (8)عادت البكارة مل يسرتد األرش (7)فلو
وهذا بشرط  ،(10)ألنه إتالف مجال من غري منفعة ((9)ويف الشعور كلها حكومة) :قال 

 .(12)لو عاد كما كان فال ، فأما(11)أن ال يعود أو يعود انقصا
 . (15()14)(13)ملا سبق (ويف مجيع اجلراحات سوى ما ذكرانه احلكومة) :قال
ألنه إذهاب  (وتسويده احلكومة)، (16)أي تعوجيه (ويف تعويج الرقبة وتصعري الوجه)

 . (2)احلكومة مث زال الشني لزمه رد احلكومة (1)، فلو أخذت(17)مجال من غري منفعة
 = ــــــــــــــ

9/304.  

  0ج" ) زان ( (  يف "1)
  0هلا ( ليست يف "ب"  (  )2)
  .9/304، روضة الطالبني 11/559، البيان 7/166التهذيب  :(  انظر3)

  0ب" ) إبصبع ( (  يف "4)
  0عليه ( ليست يف "ب"  (  )5)
  .9/304، روضة الطالبني 10/407فتح العزيز  :وهو كما قال. انظر( 6)
  0ب" ) ولو ( (  يف "7)
  0األرش ( ليست يف "ب"  (  )8)
  0(  احلكومة" ) ب"و  "أ  (  يف "9)
، 9/310ة الطالبني روض ،11/561، البيان 7/167، التهذيب 7/580، حلية العلماء3/232املهذب  :(  انظر10)

 .20/544، تكملة اجملموع للمطيعي8/165أسىن املطالب

 تكملة اجملموع للمطيعي ،11/558، البيان 7/167، التهذيب 7/580، حلية العلماء3/232املهذب  :(  انظر11)
20/540.  

 .20/445تكملة اجملموع للمطيعي ،11/562، البيان 7/167، التهذيب 7/580حلية العلماء :(  انظر12)

  0ملا سبق ( ليست يف "ب"  (  )13)
 .ألنه إتالف مجال من غري منفعة :وهو قوله( 14)
  املصادر السابقة. (  انظر15)
 . 544 :، القاموس احمليط204 :املصباح املنري (  انظر:16)
  .3/232املهذب  :(  انظر17)
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فما نقص من  (3)أن يُقوَّم بال جناية ويُقوَّم بعد الندمال مع اجلنايةواحلكومة ) :قال
العضو اجملين عليه، فإن مل  (5)يؤخذ بقسطه من دية :وقيل (وجب بقسطه من الدية (4)ذل 

  .(7)أرش مقدر أخذ بقسطه من دية النفس (6)يكن له
 ببعض الدية  فيكون بعضه مضموانً  (9)؛ ألن مجلته مضمون ابلدية/(8)واملذهب األول

مضموان ابلثمن كان بعضه مضموان ببعض الثمن، وهذا بشرط أن  (11)ملا كان كله (10)كاملبيع
 .(12)ال تبلغ احلكومة أرش العضو اجملين عليه

 شيئا ابالجتهاد؛ ألن احلكومة اتبعة للدية فوجب  (14)حط احلاكم (13)فإن بلغت ذلك
 
 

 . (16)(15)تنقيصها عنها

 = ــــــــــــــ
  0ج" ) أخذ ( (  يف "1)
  .20/548تكملة اجملموع للمطيعي ،11/564لبيان ، ا7/580، حلية العلماء3/233املهذب  :انظر  (2)

  0مع اجلناية ( ليست يف "ب"  (  )3)
  0من ذلك ( ليست يف "ب"  (  )4)
  0ج" زايدة ) ذلك ( (  يف "5)
  0ج" ) هلا ( (  يف "6)
موع ، تكملة اجمل9/308روضة الطالبني  ،11/564، البيان 583-7/582، حلية العلماء3/233املهذب  :(  انظر7)

  .20/549 للمطيعي
  .9/308، روضة الطالبني 10/412فتح العزيز  :وهو كما قال. انظر( 8)

 / ب من " أ ". 183ل (  هناية9)
  0ب" ) كالبيع ( (  يف "10)
  0كله ( ليست يف "ب"   (  )11)
  .02/549مطيعيل، تكملة اجملموع ل9/308روضة الطالبني  ،11/564، البيان 234-3/233املهذب  :(  انظر12)

  0ذلك ( ليست يف "ب"  (  )13)
  0ب" و"ج" زايدة ) عنه ( (  يف "14)
  0ب" ) عنه ( (  يف "15)
  .20/549تكملة اجملموع للمطيعي ،11/565، البيان 3/234املهذب  :(  انظر16)
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 (4)منه (3)شيء بعد الندمال وخياف/ (2)ناية مما ل ينقص منهكانت اجل  (1)وإن) :قال
م حال قـُوِّ ) ،(7)القول القدمي (6)أي على/ (اجلناية كاألصبع الزائدة وذكر العبد (5)التلف حني

و يقوَّم يف أقرب أحواله إىل  (10)، قالوا(9)بقسطه (وجب) ،(8)أي من ذلك (اجلناية فما نقص
نقص قـ وَّم والدم جار فإنه ال بد وأن يظهر نقص ألجل خوف فإن مل يظهر  ،(11)االندمال
، فأما على القول اجلديد فإنه جيب بقطع ذكر العبد القيمة وإن زادت قيمته (12)اهلالك
 أي إذا أتلفها وأفسد  (كلحية املرأة  (16)مما ل خياف منه (15)وإن كان) :قال. (14)(13)بذلك

 
 (19)وما (18)أي يشينه ذهاب حليته كابن األربعني (يةقـُوَّم، لو كان غالما وله حل) ،(17)املنبت
 ــــــــــــــ
  0ج" ) فإن ( (  يف "1)
  0ب" و"ج" ) هبا ( (  يف "2)
  0/ ب من "ج" 258ل (  هناية3)
  0"ج" ) منها ( ب" و(  يف "4)
  0ب" ) حال ( (  يف "5)
  0/ ب من "ب" 93ل (  هناية6)
  .20/549تكملة اجملموع للمطيعي ،11/564، البيان 3/233املهذب  :(  انظر7)

  0أي من ذلك ( ليست يف "ب" و "ج"  (  )8)
  0بقسطه ( ليست يف "ب" و"ج"  (  )9)
  0ب" ) قال ( (  يف "10)
  0ال ( ب" زايدة ) ق(  يف "11)
، تكملة اجملموع 9/309روضة الطالبني  ،11/566، البيان 168-7/167، التهذيب 3/234املهذب  :(  انظر12)

 .20/554 للمطيعي

 .20/540تكملة اجملموع للمطيعي ،11/558، البيان 7/172، التهذيب 3/232املهذب  :(  انظر13)

  .20/555للمطيعيتكملة اجملموع  ،11/569، البيان 3/235املهذب  :(  انظر14)
  0ب" ) كانت ( (  يف "15)
  0ب" ) منها ( (  يف "16)
  .20/554، تكملة اجملموع للمطيعي8/164أسىن املطالب ،11/562، البيان 3/234املهذب  :(  انظر17)
  0ج" ) أربعني ( (  يف "18)
  0ج" ) فما ( (  يف "19)
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جيب شيء يراه احلاكم  :وقال اخلراسانيون (بينهما (2)فيجب ما) ،له (ُويقوَّم ول حلية)، (1)زاد
 .(3)ابجتهاده
قياسا على  (وما اختلف فيه اخلطأ والعمد يف النفس اختلف فيما دون النفس) :قال

]ألنه  ( قتل العبد واألمة قيمتهما ابلوة ما بلوتوجيب يف) ،(5)(4)القصاص على النفس
كسائر   (6)مضمون ابإلتالف حلق اآلدمي بغري جنسه فضمن بقيمته ابلغة ما بلغت[

 . (8)(7)األموال
ضمن من العبد ) ،(9)أي كاليدين والرجلني وشبههما (وما ضمن من احلر ابلدية) :قال

قدر من الدية ضمن من العبد واألمة مبثل ما ضمن من احلر جبزء م (10)ألن (واألمة ابلقيمة
 (وما ضمن من احلر ابحلكومة ضمن من العبد واألمة مبا نقص) ،(11)ذلك اجلزء من قيمته
، وال خمالف رضي هللا عنهما (1)، وعلي(13)؛ ألنه روي ذلك عن عمر(12)]أي من قيمتهما[

 ــــــــــــــ
  .20/554، تكملة اجملموع للمطيعي8/164أسىن املطالب ،11/566، البيان 3/234املهذب  :(  انظر1)

  0ب" ) فيما ( (  يف "2)
  .9/311، روضة الطالبني 10/413فتح العزيز  :واألصح هو األول. انظر  (3)

  0على النفس ( ليست يف "ب"  (  )4)
  ،11/360، البيان 3/179املهذب  :(  انظر5)
  0املعقوفني سقط من "ب"  (  ما بني6)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي8/166أسىن املطالب ،11/558، البيان 7/172، التهذيب 3/232 املهذب :(  انظر7)

20/540. 

، تكملة اجملموع 8/166، أسىن املطالب10/412فتح العزيز  ،11/568، البيان 235-3/234املهذب  :(  انظر8)
  .20/555 للمطيعي

  .8/716، أسىن املطالب7/172، التهذيب 3/232املهذب  :(  انظر9)

  0ب" ) و ( (  يف "10)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي8/167أسىن املطالب ،11/570، البيان 7/172، التهذيب 3/235املهذب  :(  انظر11)

20/556. 
  0املعقوفني سقط من "ب"  (  ما بني12)
م األثر كتاب العقول، يف ابب جراحات العبد، رق  ( يف5-10/4( )عبد الرزاق يف )املصنف أخرج أثر عمر  ( 13)

كتاب الدايت، يف ابب العبد يقتل فيه قيمته ابلغة ما بلغت،   ( يف8/37( )(، والبيهقي يف )السنن الكربى18150)
= 
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 (4)/(3)؛ وألنه حيوان يضمن ابلقصاص والكفارة، فكانت أطرافه وجراحاته(2)هلما من الصحابة
  .(8)من بدنه كاحلر (7)املقدر (6)النقصان (5)مضمونة ببدل

 . (9)أن مجيع أطرافه وجراحاته مضمونة بقدر النقصان :وحكى اخلراسانيون قوال آخر
ألن املضمون هو املالية  (يف ضمان العبد واألمة (10)ول خيتلف اخلطأ والعمد) :قال

  .(11)فأشبه ضمان سائر األموال
  ،(13)أي ابلسراية (مث أعتق مث مات عبد (12)وإن قطع يد/) :قال

 .(15)نظراً إىل حال استقرار اجلناية (فيه دية حر (14)توجب)

 = ــــــــــــــ
  وقال: هذا إسناد صحيح.

كتاب الدايت، يف ابب العبد يقتل فيه قيمته ابلغة ما   ( يف8/37( )البيهقي يف )السنن الكربى أخرج أثر علي  ( 1)
  سناد صحيح.بلغت، وقال: هذا إ

 مطيعيل، تكملة اجملموع ل8/167، أسىن املطالب10/412فتح العزيز  ،11/569، البيان 3/234: املهذب (  انظر2)
20/554.  

  0(  ) وجراحاته ( ليست يف "ب" 3)
  0/ أ من " أ "184(  هناية ل 4)
  0ب" زايدة ) من ( (  يف "5)
  0(  ) النقصان ( ليست يف "ج" 6)
  0و"ج" ) مقدور (  ب"(  يف "7)
 .20/554تكملة اجملموع للمطيعي ،11/570، البيان 7/172، التهذيب 3/234: املهذب (  انظر8)
  .9/312، روضة الطالبني 10/413واملذهب هو األول. انظر: فتح العزيز  ( 9)

  0ب" و"ج" ) العمد واخلطأ ( (  يف "10)
، تكملة 4/88 ، إخالص الناوي9/258ضة الطالبني رو  ،11/568، البيان 235-3/234: املهذب (  انظر11)

  .20/555اجملموع للمطيعي
  0/ أ من "ب" 94(  هناية ل 12)
 مطيعيل، تكملة اجملموع ل4/86إخالص الناوي ،11/558، البيان 7/51، التهذيب 3/232: املهذب (  انظر13)

20/540. 
  0أ " ) وجب (  (  يف "14)
 .4/86، إخالص الناوي10/197فتح العزيز  ،11/571، البيان 7/51 ، التهذيب3/235: املهذب (  انظر15)
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ت أي وق (أقل األمرين من ]نصف الدية أو نصف القيمة (1)للموىل منه)قال: 
 . (2)اجلناية

كل الدية أو نصف القيمة؛ ألن   (3)واعلم أن هذا سهو، بل املنقول أقل األمرين من[
أقل مل جيب له أكثر منه؛ ألنه هو الواجب له يف ملكه، وإن كانت  (4)نصف القيمة إن كان
  .(6)أكثر منها؛ ألن نصف القيمة نقص بفعله وهو اإلعتاق (5)الدية أقل مل جيب له

ابجلناية على امللك أّوالً (8)أقل األمرين مما لزمه آخرًا  (7)عن هذا أبن الواجب له وي عربَّ 
  .(9)أو جمرد أرش اجلناية على امللك

أقل األمرين من كل الدية أو كل  (10)وهو أن للموىل منه :وقيل يف املسألة قول آخر
  .(11)القيمة

امللك أواًل أو مثل نسبته  اية علىوعبارته أن الواجب له أقل األمرين مما لزمه آخرا ابجلن
  .(12)من القيمة

رجالن آخران (14)كانت املسألة حباهلا إال أنه عاد اجلاين و  (13)ويتفرع على هذا ما لو

 ــــــــــــــ
  0ب" ) منها ( وليست يف "ج" (  يف "1)
 .4/86إخالص الناوي ،11/571، البيان 7/172، التهذيب 3/235: املهذب (  انظر2)

  0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 3)
  0ب" ) كانت ( (  يف "4)
  0(  ) له ( ليست يف "ب" 5)
، تكملة اجملموع 4/86، إخالص الناوي10/197فتح العزيز  ،572-11/571، البيان 3/235: املهذب (  انظر6)

  .20/554للمطيعي
  0(  ) له ( ليست يف "ب" 7)
  0(  ) آخراً ( ليست يف "ج" 8)
  .20/540تكملة اجملموع للمطيعي ،11/558، البيان 7/172، التهذيب 3/232: املهذب (  انظر9)

  0) منه ( ليست يف "ب"   (10)
 .9/173، روضة الطالبني 10/197واألصح هو األول. انظر: فتح العزيز  ،11/572: البيان (  انظر11)
  .20/540تكملة اجملموع للمطيعي ،11/558، البيان 7/172، التهذيب 3/232: املهذب (  انظر12)
  0ج" ) إذا ( (  يف "13)
  0(  ) و ( ليست يف "ب" 14)
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 . (3)جراحة (2()1)بعد العتق فجرحه كل واحد منهم
سقط ميتا فضمن  (4)ألنه جنني آدمية (وجيب يف جنني األمة عشر قيمة األم) :قال 

 :وقيل (حال اإلسقاط (7)حال الضرب ل) (6)وتعترب القيمة ،(5)األم كجنني احلرةبعشر بدل 
 (10)؛ ألن اجملين عليه وهو(9)، واملذهب األول(8)تعترب حال اإلسقاط؛ ألنه حال استقرار اجلناية

قيمة الرقيق حالة  (13)األحوال اعتبار (12)وهي رقيقة وأوىل (11)اجلنني مل يعترب حباله بل حبال األم
 :. قال الغزايل(15)فإنه جتب قيمته يوم اجلناية (14)جلناية بدليل ما لو قطع يد عبد وماتا

قلنا لو قطع يد عبد ومات  (19)اجلناية؛ ألنه األغلظ وهلذا املعىن (18)اعتربان حال/ (17)/(16)وإمنا

 ــــــــــــــ
  0ب" ) منهما ( "(  يف 1)
  0ج" زايدة ) فجرحه ( (  يف "2)
  .20/540تكملة اجملموع للمطيعي ،11/558، البيان 7/172، التهذيب 3/232: املهذب (  انظر3)

  0ب" ) آلدمية ( (  يف "4)
 .4/88 ، إخالص الناوي9/372روضة الطالبني  ،11/578، البيان 7/172، التهذيب 3/237: املهذب (  انظر5)
  0(  ) القيمة ( ليست يف "ج" 6)
  0(  ) حال الضرب ال ( ليست يف "ج" 7)
، 4/96 ، إخالص الناوي9/372روضة الطالبني  ،11/579، البيان 7/172، التهذيب 3/237: املهذب (  انظر8)

  .20/556تكملة اجملموع للمطيعي

  9/372، روضة الطالبني 10/515وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 9)

  0ب" ) هو ( (  يف "10)
  0(  ) األم ( ليست يف "ج" 11)
  0ب" ) فأوىل ( (  يف "12)
  0ب" و"ج" ) ابعتبار ( (  يف "13)
  0(  ) ومات ( ليست يف "ب" 14)
، 4/96 ، إخالص الناوي10/515فتح العزيز  ،11/579، البيان 7/172، التهذيب 3/237: املهذب (  انظر15)

  .20/556تكملة اجملموع للمطيعي
  0ب" ) إن ( ويف "ج" ) إمنا ( (  يف "16)
 / ب من " أ ". 184هناية ل   (17)
  0/ ب من "ب" 94(  هناية ل18)
  0(  ) املعىن ( ليست يف "ج" 19)
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  (2)من حال اجلرح إىل حال املوت./ (1)ابلسراية فإنه يلزمه أقصى القيمتني
وجب فيه ) ،(5)(4)ميتا (3)أي (بطن أمة، مث أعتقت، مث ألقت جنيناوإن ضرب ) :قال

استقرار اجلناية  (9)حال (8)وهو يف (7)اجلناية (6)ألن الضمان يعترب حبال استقرار (دية جنني حرة
 (11)أقل األمرين من عشر قيمة :ن فيه طريقان، أشهرمهاوما الذي يصرف إىل السيد. (10)حر

 (15)واملأخذ أن املوجب ،ال يستحق شيئا (14)أنه :والثاين ،(13)ني احلراجلن (12)األم أو كمال دية
  .(17)اإللقاء (16)للضمان الضرب أو

 ــــــــــــــ
  0ب" و"ج" ) القيمة ( (  يف "1)
  0/ أ من "ج" 259(  هناية ل 2)
  0(  ) أي ( ليست يف "ب" و"ج" 3)
  0(  ) ميتا ( ليست يف "ج" 4)
 .4/96، إخالص الناوي11/579، البيان 3/237: املهذب (  انظر5)
  0ج" ) االستقرار ( (  يف "6)
  0(  ) اجلناية ( ليست يف "ج" 7)
  0(  ) يف ( ليست يف "ب" 8)
  0ج" ) حاله ( (  يف "9)
 .9/372روضة الطالبني  ،11/580، البيان 3/237: املهذب (  انظر10)

  0(  ) قيمة ( ليست يف "ب" 11)
  0(  ) دية ( ليست يف "ج" 12)
 . 9/371، روضة الطالبني 10/513ابلصحيح. انظر: فتح العزيز  -رمحه هللا-وهو كما قال، وعرب عنه النووي ( 13)

  0(  ) أنه ( ليست يف "ب" و"ج" 14)
  0ب" ) الواجب ( (  يف "15)
  0ب" ) و ( (  يف "16)
  .11/580، البيان 7/172الطريقني يف: التهذيب  (  انظر17)
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 باب قتال المشركين
من ل يقدر على إظهار الدين يف دار احلرب و قدر على اهلجرة وجب ) :قال

عليه؛ لقوله وال جيب  (2)أي (أن يهاجر، ومن قدر على إظهار الدين استحب له أن يهاجر
    : تعاىل

  
    

    
   

    
  

  
    

   
  

   
     

    
    
   (3) اآلية أن من مل يكن  (4)مفهوم

ومنطوقها يدل على وجوب  ،فال شيء عليه (6)بل يقدر على إظهار الدين (5)مستضعفا بينهم
املستضعف الذي ال يقدر على  (7)واستثناء ،اهلجرة على املستضعف الذي يقدر على اخلروج

 .(8)عيد دليل على انتفاء الوجوب عنهاخلروج من الو 

 ــــــــــــــ
 0(  ) عليه ( ليست يف "ج" 1)
 0(  ) أي ( ليست يف "ج" 2)
 ( من سورة النساء. 99-97اآلايت )  (3)
 0ب" ) فمفهوم ( ويف "ج" ) فمفهم ( (  يف "4)
 0(  ) بينهم ( ليست يف "ب" 5)
 0ب" و"ج" ) دينه ( (  يف "6)
 0ب" ) واستثىن ( (  يف "7)
، تكملة اجملموع 12/98، البيان 7/445، التهذيب 273-2/272البغوي  ، تفسري3/265: املهذب (  انظر8)

  .21/115 للمطيعي
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   اخلروج للقادر على إظهار الدين فلقوله تعاىل: (1)وأما استحباب
  

  (2). 
    لقوله تعاىل: ((3)واجلهاد فرض) :قال

 (4)(5). 
لقوله  (عن الباقني (6)كفاية إذا قام به من فيه الكفاية سقط الفرضعلى ال)قال: 

     تعاىل:
   
    

   
   

   (7)(8). 
كان عدد العدو أكثر من عدد أهل الثغر مل يسقط الفرض عن املسلمني أبهل   (9)فلو

  .(10)الثغر وعلى اإلمام أن ميدهم مبن تقوم به الكفاية
يسقط  (12)أنه :كان عدد أهل الثغر مثل عدد العدو، ففيه وجهان، أحدمها  (11)وإن

 ــــــــــــــ
 0ب" ) االستحباب ( (  يف "1)
 ( من سورة املائدة.51من اآلية ) (2)

  .21/115، تكملة اجملموع للمطيعي12/97، البيان 7/445، التهذيب 3/265: املهذب انظرو  
 0 ب" زايدة ) على الكفاية ((  يف "3)
 ( من سورة البقرة.  216من اآلية )   (4)
  .4/204، إخالص الناوي7/446، التهذيب 3/265: املهذب (  انظر5)
 0(  ) الفرض ( ليست يف "ج" 6)
 ( من سورة النساء.  95من اآلية )  ( 7)
  .21/116، تكملة اجملموع للمطيعي100-12/99، البيان 3/265: املهذب (  انظر8)
 0ولو ( ب" ) (  يف "9)
، تكملة اجملموع 4/182، حتفة احملتاج4/204، إخالص الناوي100-12/99، البيان 3/265: املهذب (  انظر10)

  .21/116 للمطيعي
 0ج" ) فإن ( (  يف "11)
 0(  ) أنه ( ليست يف "ب" و"ج" 12)
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 0 (1)ال يسقط :والثاين ،الفرض هبم
  لقوله تعاىل: (من أهل الفرض تعني عليه (2)ومن حضر الصف) :قال

   
    

   
  (3)(4). 

 (6)رسول (5)سئل :قال سعود ملا روى ابن م (ويستحب اإلكثار من الوزو) :قال
مث ماذا ن قال: )بر الوالدين(  (8)(، قيل ) الصالة مليقاهتا :قال :أي األعمال أفضل  (7) هللا
 . (11)(10)مث ماذا ن قال ) اجلهاد يف سبيل هللا ( (9)قيل

ن والغازي يطلب الغنيمة، (12)الطلب، يقال ما مغزاك ن أي ما مطلبك وأصل الغزو
 .(14()13)والثواب، وإعالء كلمة هللا تعاىل

ألن تعطيله يف أكثر من سنة يطمع  (وأقل ما جيزئ يف كل سنة مرة) :قال
 . (1)(15)العدو
 ــــــــــــــ
  .10/215، روضة الطالبني 11/366األصح هو الثاين. انظر: فتح العزيز ( 1)
 0ليست يف "ج"  (  ) الصف (2)
 ( من سورة األنفال. 15( من اآلية )3)
  .21/152، تكملة اجملموع للمطيعي11/366، فتح العزيز 12/125، البيان 276-3/275: املهذب (  انظر4)
 0ب" ) سألت ( ويف "ج" ) قلت ( (  يف "5)
 0ج" ) للنيب ( (  يف "6)
 0(  ) هللا ( ليست يف "ج" 7)
 0يف "ج" ) قال قلت ( ب" ) قلت ( و (  يف "8)
 0يف "ب" ) قلت ( ويف "ج" ) قال قلت (   (9)
(، ومسلم 504رقم )بفضل الصالة لوقتها،  مواقيت الصالة، يف ابب كتاب  ( يف1/197(  أخرجه البخاري )10)

  .بن مسعود احديث ، من (85رقم )بابهلل أفضل األعمال،  اإلميانكون   يف ابب اإلميان كتاب  ( يف1/89)
  .21/119، تكملة اجملموع للمطيعي102-12/101، البيان 7/449، التهذيب 3/266: املهذب انظر ( 11)
 0ج" ) طلبك ( (  يف "12)
 0ب" و"ج" ) وإعالء كلمة هللا تعاىل والثواب ( (  يف "13)
 . 2/652، املعجم الوسيط 1698(  انظر: القاموس احمليط: 14)
 0(  ) العدو ( ليست يف "ج" 15)
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 ما (2)لكونه فرض كفاية فيجب منه (فإن دعت احلاجة إىل أكثر منه وجب) :قال
أو غري ذلك  (4)أي (وإن دعت احلاجة إىل أتخريه لضعف املسلمني) ،(3)تدعو احلاجة إليه

على هذه احلالة ال  (6)فإذا قاتلهم وهم (5)ألن املقصود به النكاية ابلعدو (هرَ أخَّ )من األعذار 
 . (7)ابملسلمني أيمن أن يكون النكاية

مستطيع، فأما املرأة،  إل على ذكر حر ابلغ عاقل (8)ول جيب اجلهاد) :قال
   لقوله تعاىل:  (فال جهاد عليهم (10)، والصيب،/(9)والعبد

    
    

     
   

  (11)يفة، وكذلك الصيب، والعبد ال جيد ما ، واملرأة ضع
  .(12)ينفق

 .(14)ألن فيهم معونة (حضروا جاز (13)إنف) :قال

 = ــــــــــــــ
 .8/449، أسىن املطالب11/346فتح العزيز  ،7/449، التهذيب 3/266املهذب  :(  انظر1)
 0ب" ) معه ( (  يف "2)
 .8/449أسىن املطالب ،11/351، فتح العزيز 3/2665انظر: املهذب   (3)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و"ج" 4)
 0ب" ) يف العدو ( (  يف "5)
 0ب" ) وهو ( (  يف "6)
 .21/121، تكملة اجملموع للمطيعي8/449، أسىن املطالب12/103، البيان 7/449: التهذيب (  انظر7)
 0(  ) اجلهاد ( ليست يف "ج" 8)
 0ب" ) العبد واملرأة ( (  يف "9)
 0/ أ من "ج" 264(  هناية ل10)
 ( من سورة التوبة. 91( من اآلية )11)
، أسىن 356-11/355لعزيز ، فتح ا12/105، البيان 450-7/449، التهذيب 3/267: املهذب (  انظر12)

  .21/123، تكملة اجملموع للمطيعي8/449 املطالب
 0إن ( و " ) ب"و  "أ  (  يف "13)
، تكملة اجملموع 10/209، روضة الطالبني 12/119، البيان 7/460، التهذيب 272-3/271: املهذب (  انظر14)

  .21/144للمطيعي
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مستطيع وهو األعمى،  (3)غري (2)على معتوه، ول على (1)ول جيب اجلهاد): قال
 . (5)(واملريض الذي ل يقدر على القتال (4) واألعرج،/
 (7)عياله ]أو ل جيد ما حيمله[ (6)والفقري الذي ل جيد ما ينفق على نفسه و) :قال

  .(9)(8)لآلية (وهو على مسافة تقصر فيها الصالة
ألنه  بيت املال وجب عليه القبول؛ (10)فإن بذل له اإلمام ما حيتاج إليه من املركوب من

 . (12)غري اإلمام وبذل اإلمام من مال نفسه(11)خبالف بذل ،حق له
جيوز يف الدين املاجل أن : وقيل ،غرميه ول جياهد من عليه دين إل إبذن) :قال
 . (2)(1()15)وقد بينا ذلك يف التفليس ((14)إذنه (13)جياهد بوري

 ــــــــــــــ
 0(  ) اجلهاد ( ليست يف "ج" 1)
 0يف "ب"  (  ) على ( ليست2)
 0(  ) غري ( ليست يف "ج" 3)
 / ب من " أ ". 194(  هناية ل4)
 أ " و "ج" زايدة )أي األعرج واملريض(. (  يف "5)
 0و ( أأ " )  (  يف "6)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 7)
   يشري الشارح إىل قوله تعاىل: ( 8)

   
     

     
    ( 91من اآلية )

  من سورة التوبة.
  .356-355: فتح العزيز (  انظر9)
 ) مال (.أ " و "ج" زايدة  (  يف "10)
 0(  ) بذل ( ليست يف "ج" 11)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي11/357، فتح العزيز 12/109، البيان 7/452، التهذيب 3/268 : املهذب(  انظر12)

21/128.  

 0ج" ) من غري ( (  يف "13)
 0ب" ) إذن غرميه ( (  يف "14)
 0ب" ) كتاب الفلس ( (  يف "15)
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  حلديث ابن مسعود (ول جيوز ملن أحد أبويه مسلم أن يوزو من غري إذنه) :قال
  .(4)(3)فإنه قدم فيه برمها على اجلهاد
وجيب استئذان اجلد مع  ،تئذاهنما وإن كاان عبدينجيب اس (5)أنه :واختار يف املهذب

  .(6)وجود األب
ألن الغالب فيه  ؛إذن الوالدين (7)ويفارق ما إذا أراد السفر لطلب العلم فإنه جيوز بغري

  .(8)السالمة
أو أسلم أحد أبويه  (10)أذن له الورمي مث بدا له قبل أن حيضر الصف (9)فإن) :قال

]أي وحتقق الزحف وهو  (إل إبذهنم، وإن كان قد حضر الصفقبل أن حيضر الصف مل يوز 
ألنه عذر مينع  ؛ال يغزو :أحدمها ((13)قولنفيه ف) ،(12)[(11)اختالط البعض ابلبعض

ألهنما حقان  ؛يغزو :والثاين ،(3)فطراينه مينع الوجوب أيضا كاملرض (2)/ (1)اجلهاد (14)وجوب
 = ــــــــــــــ
على من عليه دين حال ال  يف الشرع: احلجرو  التفليس: يف اللغة: من فلَّس يفلِّس تفليسا، إذا نودي به أنه أفلس. ( 1)

 .179، حتفة الطالب: 2/809يفي به. انظر: الصحاح 
  ، بتحقيق الزميل حممد مزايين.105-104: غنية الفقيه: (  انظر2)
 .وقد تقدم خترجيه  (3)
، 8/451، أسىن املطالب11/360، فتح العزيز 12/111، البيان 7/453، التهذيب 3/269: املهذب (  انظر4)

  .21/131موع للمطيعيتكملة اجمل
 0ب" ) أن ( (  يف "5)
-10/211، روضة الطالبني 11/360،362، وهذا املختار هو املذهب. انظر: فتح العزيز 3/269املهذب   (6)

212 . 
 0ج" ) من غري ( (  يف "7)
وع ، تكملة اجملم8/452، أسىن املطالب10/211، روضة الطالبني12/112، البيان 3/269: املهذب (  انظر8)

  .21/132 للمطيعي
 0ب" ) وإن ( (  يف "9)
 0ب" زايدة ) مل يغز إال إبذنه ( (  يف "10)
  .11/363: فتح العزيز (  انظر11)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 12)
 0" ) فقوالن ( ج" و "أ  (  يف "13)
 0ج" ) وجوبه ( (  يف "14)
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 (7)للجهاد (6)طرأ عليه عند الزحف عذر مسقطفلو  .(5)(4)متعينان وتعني اجلهاد سابق فقدم
  .(9)[(8)ليس له الرجوع :فقد قيل ] وكان يف نفسه كاملرض والعرج

ألن تركه  (من غري إذهنم (12)جاز (11()10)وإن أحاط العدو هبم وتعني اجلهاد) :قال
 .(13)يؤدي إىل اهلالك

 (15)بغريبعوض و  (14)أي من األحرار املسلمني (ول جياهد أحد عن أحد) :قال
تقع عن غريه وجيب عليه رد  (19)تعني عليه فال (18)فإذا حضر/ (17)؛ ألنه فرض كفاية(16)عوض

 = ــــــــــــــ
 0(  ) اجلهاد ( ليست يف "ج" 1)
 0ن "ب" / ب م106(  هناية ل2)
 .3/270: املهذب (  انظر3)

 0(  ) فقدم ( ليست يف "ب" و"ج" 4)
 .11/363، فتح العزيز 3/270: املهذب (  انظر5)
 0ب" ) يسقط ( (  يف "6)
 0ب" ) اجلهاد ( (  يف "7)
، واألصح أن له الرجوع. انظر: فتح العزيز 8/453، أسىن املطالب12/114، البيان 7/455: التهذيب (  انظر8)

  .10/213، روضة الطالبني 11/364
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 9)
 0(  ) اجلهاد ( ليست يف "ب" 10)
 0) عليهم ( زايدة  "أ  (  يف "11)
 0) أن يغزو ( زايدة  "أ  (  يف "12)
 ي، تكملة اجملموع للمطيع8/453، أسىن املطالب12/114، البيان 7/455، التهذيب 3/270: املهذب (  انظر13)

21/133.  
ب" ) أي من األحرار املسلمني عن أحد ( ويف "ج" ) من املسلمني األحرار عن أحد ( بدل من ) عن أحد (  يف "14)

 0أي من األحرار املسلمني ( 
 0ب" ) وغري ( ويف "ج" ) أو غري ( (  يف "15)
 ) عن أحد (.أ " زايدة  (  يف "16)
 0ب" و"ج" ) على الكفاية ( (  يف "17)
  0/ أ من " أ "195ية ل(  هنا18)
 0ب" ) وال ( (  يف "19)
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  .(2)(1)عوضه
 . (5)ابحلضور (4)؛ ألنه ال يتعني عليهما اجلهاد(3)نعم جيوز أن يستنيب الكافر والعبد

 (ويكره أن يوزو أحد إل إبذن اإلمام) :قال
 ، وال حيرم إذ ليس فيه (6)قوم مقامه يف ذلكألنه أعرف مبصاحل اجلهاد وانئبه ي

 .(8)التغرير ابلنفس وذلك جائز يف اجلهاد (7)إال
 (9)ويتعاهد اإلمام اخليل والرجال فما ل يصلح منها للحرب منع من دخول) :قال
 . (10)ألنه تغرير من غري فائدة (دار احلرب
  .(11)إضرار ابملسلمني ألن حضورهم (ول أيذن ملخذل ول ملن يرجف ابملسلمني) :قال

  (13)فيقول يف املشركني، الناس عن القتال ويضعف قلوهبم (12)هو الذي يفند :واملخذل
  . (3)هذا حر شديد أو برد شديد (2)أو (1)خيولنا ضعفاء (14)أو ،كثرة
 ــــــــــــــ
 0ب" و"ج" ) العوض ( (  يف "1)
، 8/455، أسىن املطالب11/385، فتح العزيز 12/103، البيان 7/456، التهذيب 3/266: املهذب (  انظر2)

  .21/121تكملة اجملموع للمطيعي
 0ب" ) املشرك والعبد ( ويف "ج" ) العبد واملشرك ( (  يف "3)
 0ب" ) اجلهاد عليهم ( ويف "ج" ) اجلهاد عليهما ( (  يف "4)
 ،11/387فتح العزيز  ،7/457: التهذيب (  انظر5)
، 8/480، أسىن املطالب11/380، فتح العزيز 12/114، البيان 7/456، التهذيب 3/270: املهذب (  انظر6)

  .21/135تكملة اجملموع للمطيعي

 0ب" و"ج" ) أكثر من ( (  يف "7)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي8/480، أسىن املطالب12/114، البيان 7/456، التهذيب 3/270: املهذب (  انظر8)

21/135.  

 0ب" ) دخوله ( (  يف "9)
  .21/144، تكملة اجملموع للمطيعي12/119، البيان 7/460، التهذيب 3/272: املهذب (  انظر10)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي8/483، أسىن املطالب12/116ان ، البي7/459، التهذيب 3/271: املهذب (  انظر11)

21/142.  
 0ب" و"ج" ) يفشل ( (  يف "12)
 0ب" و"ج" ) ابملشركني ( (  يف "13)
 0ج" ) وإن ( (  يف "14)
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هلكت  (5)األخبار اليت تدل على ظهور الكفار مثل أن يقول (4)الذي خيتلق :واملرجف
 .(8)وشبهه (7)قد جاءهم مدد كثري (6)إىل الكفار أوالسرية اليت أنفذت 

 . (12)هلما بشيء (11)مل يسهم هلما وال يرضخ (10)واملرجف (9)فإن خرج املخذل/
 .(14)(13)(لقوله عليه السالم ) إان ال نستعني مبشرك (ول يستعني مبشرك) :قال

 (املسلمني قلة والذي يستعني به حسن الرأي يف املسلمني إل أن يكون يف) :قال
وسلم استعان بصفوان بن أمية يف حال  (16)ألن النيب صلى هللا عليه/ فيجوز حينئذ؛ (15)أي

جال يقول غلبت هوازن وقتل حممد فقال حىت أنه مسََِع ر  (17)وكان حسن الرأي ابملسلمني شركه
 .(2)(1)(أحب إلينا من رب من هوازن (18)صفوان بفيك احلجر َلرب من قريش أي سيد

 = ــــــــــــــ
 0ب" و"ج" ) ضعيفة ( (  يف "1)
 0ج" ) و ( (  يف "2)
 .1/222، املعجم الوسيط 102(  انظر: املصباح املنري: 3)
 0" ) خيلق ( ب(  يف "4)
 0ب" و"ج" زايدة ) قد ( (  يف "5)
 0ج" ) و ( (  يف "6)
 0ب" ) كبري ( (  يف "7)
 . 3/119، هتذيب األمساء واللغات 338(  انظر: حترير ألفاظ التنبيه: 8)
 0/ أ من "ب" 107(  هناية ل9)
 0ب" ) املرجف واملخذل ( (  يف "10)
 . 199من غري سهم مقدر. انظر: معجم لغة الفقهاء:  ( الرضخ: بفتح أوله وسكون اثنية، العطاء11)
 .11/384فتح العزيز  ،5/140: التهذيب (  انظر12)

(، كتاب اجلهاد والسري، ابب كراهة االستعانة يف الغزو ابلكافر، رقم احلديث 3/1449أخرجه مسلم )  (13)
كتاب اجلهاد،   ( يف3/172( ))السنن(، بلفظ )) فلن أستعني مبشرك ((، ولفظ املصنف أخرجه أبو داود يف 1817)

 (، وكالمها من حديث عائشة _ رضي هللا عنها _ 2732ابب يف املشرك يسهم له، رقم احلديث )
، تكملة اجملموع 8/483، أسىن املطالب12/117، البيان 7/459، التهذيب 3/271: املهذب (  انظر14)

  .21/142للمطيعي
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و"ج" 15)
 0/ب من "ج" 264اية ل (  هن16)
 0ب" و"ج" ) يف املسلمني ( (  يف "17)
 0(  ) أي سيد ( ليست يف "ج" 18)
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 ال يبلغ هبا سهم  :استعان به أبجرة فقد قيل (4)كان قد  (3)وإن
 .(6)واملذهب أن ذلك جائز ،(5)الراجل

 . (9)ن فيه وجهان (8)حضر ومل يقاتل فهل يستحق األجرة (7)فإن
 لقوله تعاىل:  (10)( /ويبدأ بقتال من يليه من الكفار): قال]

   
   (11)](12)  ويبدأ ابألهم فاألهم؛ ألنه أصلح

 .(13)للمسلمني واإلسالم
سالم ألنه ال يلزمهم اإل (ول يقاتل من مل تبلوه الدعوة حىت يعرض عليه الدين) :قال
    :، قال هللا تعاىل(15)اخلرب (14)قبل بلوغ

   

 = ــــــــــــــ
كتاب النكاح، يف ابب نكاح املشرك إذا أسلمت زوجته قبله،   ( يف544-2/543( )أخرجه مالك يف )املوطأ  (1)

فة قلوهبم من سهم املصاحل رجاء كتاب الصدقات، ابب من يعطى من املؤل  ( يف7/19( )والبيهقي يف )السنن الكربى
 (.6/337( )أن يسلم، واحلديث ضعفه األلباين يف )إرواء الغليل

 ، أسىن املطالب11/381، فتح العزيز 12/117، البيان 459-7/457، التهذيب 3/271: املهذب (  انظر2)
  .143-21/142، تكملة اجملموع للمطيعي8/483

 0ب" و"ج" ) فإن ( (  يف "3)
 0( ليست يف "ج"  (  ) قد4)
  .21/143، تكملة اجملموع للمطيعي11/387، فتح العزيز 12/118، البيان 3/271: املهذب (  انظر5)

  .242-10/241، روضة الطالبني 11/387وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 6)
 0ب" و"ج" ) فلو ( (  يف "7)
 0ج" ) أجرة ( (  يف "8)
  .10/242، روضة الطالبني 11/388فتح العزيز  األصح أنه ال يستحق. انظر: ( 9)
 / ب من " أ ".195(  هناية ل10)

 ( من سورة التوبة. 123( من اآلية )11)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 12)
  .21/138، تكملة اجملموع للمطيعي12/115، البيان 7/456، التهذيب 3/271: املهذب (  انظر13)

 0ج" (  ) بلوغ ( ليست يف "ب" و"14)
 0ب" و"ج" ) العلم ( (  يف "15)
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 (1) (3)يلزمهم (2)فال جيوز قتاهلم على ما ال . 
اجلزية، ويقاتل  (5)إىل أن يسلموا أو يبذلوا (4)ويقاتل أهل الكتابني واجملوس) :قال

   : تعاىلقال هللا (من سواهم إىل أن يسلموا
    

    
    
    

    
   
    

  (6)، (7)وقال النيب :  أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا(
 . (10()9)(دماءهم وأمواهلم (8)ال إله إال هللا فإذا قالوها عصموا مين/

"  قال: (13)؛ ملا روى انفع(12)كبسهم وقتاهلم من غري إنذار  (11)أي (وجيوز بياهتم) :قال

 ــــــــــــــ
 ( من سورة اإلسراء. 15( من اآلية )1)
 0(  ) ال ( ليست يف "ج" 2)
 املطالب ، أسىن10/239، روضة الطالبني 121-12/120، البيان 7/462، التهذيب 3/273: املهذب (  انظر3)

 .21/147، تكملة اجملموع للمطيعي8/481

 0(  ) واجملوس ( ليست يف "ج" 4)
 0(  ) أو يبذلوا ( ليست يف "ب" 5)
 ( من سورة التوبة. 29( اآلية )6)
 0(  ) النيب ( ليست يف "ب" و"ج" 7)
 0/ ب من "ب" 107(  هناية ل8)
  .خترجيهوقد تقدم ( 9)
، 8/482، أسىن املطالب11/380، فتح العزيز 12/122، البيان 7/464، التهذيب 3/274: املهذب (  انظر10)

  .21/148للمطيعي تكملة اجملموع
 0ب" ) و ( (  يف "11)
 . 339، حترير ألفاظ التنبيه: 1/218(  انظر: الصحاح 12)
أصابه ابن عمر يف بعض مغازيه، روى عن  أبو عبد هللا، موىل ابن عمر  ،(  هو انفع القرشي العدوي العمري13)

رمحه -ر ويزيد ابن أيب حبيب وغريمها، تويف مواله وأيب هريرة وأيب سعيد اخلدري وغريهم، وروى عنه عبد هللا بن دينا
 . 4/210، هتذيب التهذيب 5/95( هـ. انظر: سري أعالم النبالء 117سنة: ) -هللا



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

399 

 . (3)(2)"وهم غافلون (1)على بين املصطلق هللا  أغار رسول

 ــــــــــــــ
بنو املصطلق: بضم امليم وسكون الصاد وفتح الطاء وكسر الالم، وهم بطن من خزاعة من األزد من القحطانية،  ( 1)

بيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر. انظر: اللباب يف هتذيب األنساب واملصطلق امسه جذمية بن سعد بن عمرو بن ر 
 .76، هناية األرب: 2/336

(، كتاب العتق، ابب من ملك من العرب رقيقا، فوهب وابع وجامع وفدى وسىب الذرية، 2/898البخاري ) (  أخرجه2)
ة على الكفار الذين بلغتهم (، كتاب اجلهاد والسري، ابب جواز اإلغار 3/1356(، ومسلم )2403رقم احلديث )

 .((ونوهم غار (، لكن بلفظ ))1730رقم احلديث ) ، من غري تقدم اإلعالم ابإلغارة،اإلسالمدعوة 

 ، أسىن املطالب10/239، روضة الطالبني 122-12/121، البيان 7/464، التهذيب 3/273: املهذب (  انظر3)
  .21/148، تكملة اجملموع للمطيعي8/481-482
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وجيوز نصب املنجنيق عليهم ورميهم ابلنار إل أن يكون معهم أسارى املسلمني ومل )
 (3()2)نممع أنه ال خيلو  (1)(نصب املنجنيق على الطائف) ألن النيب  (منهم الهنزامخيف 
 . (6)(5)واألطفال (4)النساء

 .(9)(8)من قتل أبيه منع أاب بكر  ألن النيب  ((7)ويتجنب قتل أبيه وابنه) :قال 
 ذكر رسوله  (11)أو (10)إل أن يسمع منه ما ل يصرب عليه من ذكر هللا تعاىل)قال: 

 قتل أابه فقال  رضي هللا عنه (12)عبيدة بن اجلراح ملا روي أن أاب (

 ــــــــــــــ
(، عن مكحول 335( حديث رقم )248(، وأبو داود يف )املراسيل: 2/121( )ابن سعد يف )الطبقات جه(  أخر 1)

 مرسال. 
(، كتاب األدب، ابب ما جاء يف األخذ من اللحية، عقب حديث رقم 5/88( )وأخرجه الرتمذي يف )السنن

 (، عن ثور بن يزيد، ومل يذكر مكحوال.2762)
 .(، من حديث علي بن أيب طالب 2/244( )وأخرجه العقيلي يف )الضعفاء

(، كتاب السري، ابب قطع الشجر وحرق املنازل، من حديث أيب عبيدة 9/84وأخرجه البيهقي يف )السنن الكربى(، )
: "رواه البيهقي إبسناد ( عن حديث أيب عبيدة 2/306( )، قال احلافظ ابن كثري يف )إرشاد الفقيهبن اجلراح 

 جيد".

 0ن ( ع) "ب"  و" أ  (  يف "2)
 0ب" ) هني عن قتل ( بدل من ) نصب املنجنيق على الطائف مع أنه ال خيلو عن ( (  يف "3)
 0ج" ) نساء ( (  يف "4)
 0ج" ) وأطفال ( (  يف "5)
، أسىن املطالب 10/244، روضة الطالبني 12/136، البيان 7/472، التهذيب 3/278: املهذب (  انظر6)

  .9/318، الغرر البهية 8/488
 بدل )أبيه وابنه(.(  أبيهو  ابنهب" ) أمه وأبيه ( ويف "ج" )(  يف "7)
  .خترجيهوقد تقدم   (8)

 ، أسىن املطالب11/389، فتح العزيز 129-12/128، البيان 7/469، التهذيب 3/277: املهذب (  انظر9)
  .21/158، تكملة اجملموع للمطيعي4/196، حتفة احملتاج8/486

 0ج" ) عز وجل ( ب" و"(  يف "10)
 0ب" و"ج" ) و ( (  يف "11)
ب أبمني هذه األمة، من كبار ق(  هو عامر بن عبد هللا بن اجلراح بن هالل بن أهيب القرشي، أبو عبيدة، يل12)

( 18سنة: ) يوم أحد، تويف  الصحابة، وأحد العشرة املبشرين ابجلنة، شهد املشاهد كلها، وثبت مع رسول هللا 
 . 3/125، أسد الغابة 1/192الصفوة  هـ. انظر: صفة
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 . (3)فلم ينكر عليه (2)(فقال مسعته يسبك  نقتلته ) ملَِ  :النيب  (1)له
 :كبين األعمام ن فيه وجهان، أحدمها  (5)ليس مبحرم من ذوي الرحم (4)وهل يكره قتل من
 . (6)نعم، كما لو كان حمرما

هنى عن  ضي هللا عنه أن النيب ر ى ابن عمر و ر ملا  (ول يقتل النساء، والصبيان) :قال
 . (10)(9()8) الصبيان، والنساء (7)قتل/

 (13)وبل ،ابلقياس على املسلمات (12)فيجوز قتلهم (11)أي (إل أن يقاتلوا): الق
 . (15)(14)أوىل
 ــــــــــــــ
 0(  ) له ( ليست يف "ب" و"ج" 1)
، يف ابب حلية أيب عبيدة بن اجلراح، كتاب معرفة الصحابة   ( يف4/298) حنوه احلاكم يف املستدرك (  أخرج2)

له مل يكن به كتاب السري، يف ابب املسلم يتوقى يف احلرب قتل أبيه ولو قت  ( يف9/27) والبيهقي يف السنن الكربى
  ( أبنه معضل.4/273( )أبس، وحكم عليه ابالنقطاع، وكذلك حكم عليه احلافظ ابن حجر يف )التلخيص احلبري

 ، أسىن املطالب390-11/389، فتح العزيز 12/129، البيان 7/469، التهذيب 3/277: املهذب (  انظر3)
 .21/155، تكملة اجملموع للمطيعي8/486

 0"ب" و"ج" (  ) من ( ليست يف 4)
 0ب" ) األرحام ( (  يف "5)
يف املسألة إال وجها واحدا، هو ما ذكره الشارح. انظر: فتح العزيز  -رمحهما هللا-مل يذكر الرافعي والنووي   (6)

 . 10/243، روضة الطالبني 11/389
  0/ أ من " أ "196(  هناية ل7)
 0ب" و"ج" ) النساء والصبيان ( (  يف "8)
(، 2852قتل النساء يف احلرب، رقم احلديث ) اجلهاد والسري، يف ابب كتاب  ( يف3/1098بخاري )(  أخرجه ال9)

،  (1744) حترمي قتل النساء والصبيان يف احلرب، رقم احلديث اجلهاد والسري، يف اببب تاك  ( يف3/1364ومسلم )
 .ابن عمر كالمها من حديث

، 8/486، أسىن املطالب 11/390، فتح العزيز 12/129 ، البيان7/466، التهذيب 3/277: املهذب (  انظر10)
  .4/196حتفة احملتاج 

 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و"ج" 11)
 0(  ) قتلهم ( ليست يف "ج" 12)
 ج" ) وبطريق ( (  يف "13)
 0ج" ) األوىل ( (  يف "14)
تكملة اجملموع ، 8/486، أسىن املطالب11/390، فتح العزيز 12/130، البيان 3/277: املهذب (  انظر15)

= 
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 (2)ل رأي هلم ول قتال فيهم وأصحاب الصوامع (1)ويف قتل الشيوخ الذين) :قال
  .(4)لشبههم ابلنساء ؛والثاين: ال يقتلون ،(3)لعموم اآلية (أهنم يقتلون :قولن، أصحهما

 . (5)فعلى هذا هل ي رق وْن بنفس األسر أو يثبت التخيري بني األشياء الثالثة ن فيه وجهان
 (8)كيال  (من قتاهلم (7)مل ميتنع (6)القتالوإن ترتسوا ابلنساء، والصبيان يف ) :قال
 .(11)إىل تعطيل اجلهاد (10)ذلك ذريعة/ (9)يتخذوا

 . (14)ال جيوز رميهمالتحام احلرب  (13)غري حال (12)إن كان يف :وقيل
مل )أي ابلنسبة إىل عددهم  (املسلمني (15)وإن كان معهم قليل من أسارى) :قال

 (من رميهم (16)ميتنع
 = ــــــــــــــ

  .21/159 للمطيعي
 0ب" ) الذي ( (  يف "1)
 . 1/523الصوامع: مجع صومعة، وهو بيت العبادة عند النصارى. انظر: املعجم الوسيط  ( 2)
  يشري الشارح إىل قوله تعاىل:  ( 3)

    
  ( من سورة التوبة.5من اآلية )

، 4/196 ، حتفة احملتاج10/243، روضة الطالبني 12/132، البيان 7/469، التهذيب 3/278: املهذب (  انظر4)
  .21/159تكملة اجملموع للمطيعي

  .10/244، روضة الطالبني 11/393املذهب األول. انظر: فتح العزيز  ( 5)
 0(  ) يف القتال ( ليست يف "ب" و"ج" 6)
 0ب" ) مينع ( (  يف "7)
 0ب" و"ج" ) لئال ( (  يف "8)
 0ب" ) يتخذ ( (  يف "9)
 0/ أ من "ب" 108(  هناية ل 10)
 ، أسىن املطالب10/245، روضة الطالبني 12/133، البيان 7/473، التهذيب 3/278: املهذب (  انظر11)

  .21/162، تكملة اجملموع للمطيعي8/488
 0ب" ) من ( (  يف "12)
 0ج" (  ) حال ( ليست يف "ب" و"13)
 . 10/245، روضة الطالبني 11/398املذهب جواز الرمي وإن كان يف غري التحام احلرب. انظر: فتح العزيز  (14)

 0ج" ) األسارى ( (  يف "15)
 0ب" ) مينع ( (  يف "16)
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وإن كان معهم كثري منهم مل ) ،(3)(2)دون املسلمني (1)ألن الغالب أنه يصيب الكفار
ب أنه يصيب ألن الغال ؛(8)أو أكثر (7)املشركني (6)كانوا مثل عدد  (5)أي أبن ((4)يرمهم

 ؛أي خاف إن مل يقاتلهم اهنزم املسلمون وهلكوا (شرهم (11)خاف (10)إل إذا) ،(9)املسلمني
 . (12)ألن حفظ من معنا من املسلمني أوىل

 (15)أي إذا خفنا (من قتاهلم (14)ترتسوا هبم يف حال القتال مل ميتنع (13)إن)ف :قال
 (20)(19)أي بل يقصد ويتوخى ((18)مأن يصيبه (17)غري أنه يتجنب/) ،(16)االهنزام ملا بينا

 ــــــــــــــ
 0ب" و"ج" ) الكافر ( (  يف "1)
 0ب" و"ج" ) املسلم ( (  يف "2)
  .21/164، تكملة اجملموع للمطيعي10/245ة الطالبني ، روض12/136، البيان 3/279: املهذب (  انظر3)
 0(  ) مل يرمهم ( ليست يف "ب" و"ج" 4)
 0(  ) أبن ( ليست يف "ج" 5)
 0ج" ) عددهم ( (  يف "6)
 0ب" ) املسلمني ( وليست يف "ج" (  يف "7)
 0ب" و"ج" زايدة ) مل يرمهم ( (  يف "8)
، تكملة اجملموع 489-8/488، أسىن املطالب11/399تح العزيز ، ف12/136، البيان 3/279: املهذب (  انظر9)

  .21/164للمطيعي
 0ب" ) أن ( (  يف "10)
 0ب" ) خياف ( (  يف "11)
، 8/489، أسىن املطالب11/399، فتح العزيز 12/136، البيان 7/473، التهذيب 3/279: املهذب (  انظر12)

  .21/164تكملة اجملموع للمطيعي
 0ن ( إو )  "أ  (  يف "13)
 0ب" ) مينع ( (  يف "14)
 0ب" ) حضر ( (  يف "15)
 0ج" ) بيناه ( (  يف "16)
 0/ أ من "ج" 265(  هناية ل 17)
 0ج" ) يعينهم ( (  يف "18)
 0ى ( قب" ) ويتو (  يف "19)
  .388يتوخى: من توخيت األمر إذا حتريته يف الطلب. انظر: املصباح املنري:  ( 20)
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 .(2)(1)إصابة الكفار
ألن  ؛وليس بشيء ،(5)بكل حال كما لو ترتسوا ابلنساء والصبيان (4)يرميهم :(3)وقيل

  .(6)حرمة املسلم آكد
 . (7)وإن ترتسوا مبن بيننا وبينهم أمان من الكفار فهو كما لو ترتسوا ابملسلمني

 (حرم قتله) ،(8)أي بلفظ أو إشارة مفهمة (سلم ابلغ عاقل خمتارومن أمنه م) :قال
فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس  خفر مسلماأ)ذمة املسلمني واحدة فمن  : لقوله

 .(10)(9)أمجعني(
 . (13)أمانه مل يصح ، ولو أمنه أسري(12)األمان بطل وجاز قتله (11)نعم لو أراد الكافر/

 ــــــــــــــ
 0ب" ) املسلم ( (  يف "1)
 ، أسىن املطالب10/246، روضة الطالبني 12/134، البيان 7/473، التهذيب 3/278: املهذب (  انظر2)

  .21/163، تكملة اجملموع للمطيعي8/489
 0ب" و"ج" زايدة ) جيوز ( (  يف "3)
 0ب" و"ج" ) رميهم ( (  يف "4)
 .10/246وضة الطالبني ، ر 11/399واملذهب األول. انظر: فتح العزيز  ،7/473: التهذيب (  انظر5)

  .8/488، أسىن املطالب11/399فتح العزيز  ،7/473، التهذيب 3/278: املهذب (  انظر6)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي11/398، فتح العزيز 12/135، البيان 7/474، التهذيب 3/278: املهذب (  انظر7)

21/163.  
، 8/519، أسىن املطالب11/460، فتح العزيز 12/146، البيان 7/479، التهذيب 3/280: املهذب (  انظر8)

  .21/170تكملة اجملموع للمطيعي
يف كتاب احلج، يف ابب فضائل املدينة ،  (2/661-662) بن أيب طالب (  أخرجه البخاري من حديث علي9)

ب احلج، يف اب (، يف كتاب2/999) (، ومسلم من حديث أيب هريرة 1771) وابب حرم املدينة، رقم احلديث
 .(1371فضل املدينة، رقم احلديث)

، تكملة 11/457، فتح العزيز 12/141، البيان 476-7/475، التهذيب 280-3/279: املهذب (  انظر10)
  .21/167اجملموع للمطيعي

 / ب من " أ ". 196(  هناية ل11)
 .7/478: التهذيب (  انظر12)

، 8/517، أسىن املطالب11/459فتح العزيز ، 12/144، البيان 7/478، التهذيب 3/280: املهذب (  انظر13)
  .21/169تكملة اجملموع للمطيعي
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ألنه عقد فال يصح من الصيب، كسائر  ((1)وإن أمنه صيب مل يصح أمانه) :قال
 ألنه ملا دخل على أمان (ومل يقتل غري أنه يعرف أنه ل أمان له لريجع إىل مأمنه)، (2)العقود
 (5)./(4)جعل شبهة له (3)فاسد

 
 .(8)(7)(6)م اخلربلعمو  (ومن أمنه أسري قد أطلق ابختياره حرم قتله) :قال
ال يصح أمانه؛ ]ألنه ال يتصور منه حقيقة األمان؛  :كان أسريا فقد قال القفال  (9)وإن

  .(14)(13)أمانه (12)املكره ال يصح (11)وهلذا قلنا يف ،(10)آمنا[ ن  ألنه يقتضي أن يكون املؤمِّ 
 .(15)األصحاب ضوخالفه بع
 يف أمان غري اإلمام وانئبه أن يكون  (16)ويشرتط

 كالواحد والعشرة وأهل قلعة   (17)نه لعدد قليل ال يتعطل اجلهاد أبماهنمأما
 ــــــــــــــ
 0(  ) أمانه ( ليست يف "ب" 1)
 .8/517، أسىن املطالب11/459فتح العزيز  ،7/477، التهذيب 3/280: املهذب (  انظر2)

 ليست يف " أ ".(  ) فاسد ( 3)
  .21/170، تكملة اجملموع 8/520، أسىن املطالب12/144، البيان 7/480، التهذيب 3/280: املهذب (  انظر4)
 0/ ب من "ب" 108(  هنايةل 5)
 0ب" و"ج" ) النص ( (  يف "6)
وقد خفر مسلما فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني( أ)ذمة املسلمني واحدة فمن : يشري الشارح إىل قوله  ( 7)

 تقدم خترجيه.
  .459-11/458: فتح العزيز (  انظر8)
 0ب" ) فإن ( (  يف "9)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ج" 10)
 0(  ) يف ( ليست يف "ب" و"ج" 11)
 0ب" و"ج" ) ال يصح من املكره ( (  يف "12)
 0(  ) أمانه ( ليست يف "ب" و "ج" 13)
  .144-12/143يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين ( 14)
 .12/143: البيان (  انظر15)

 0ب" ) وشرط ( "(  يف 16)
 0ج" ) إبحيائهم ( (  يف "17)
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  .(1)صغرية
أي  (ومن أسلم منهم يف دار احلرب أو يف حصار أو مضيق حقن دمه وماله) :قال

حاصر  ألن النيب  (وصان صوار أولده عن السيب) ،(4)(3)للخرب املشهور (2)حبسه وحفظه
  .(11)(10)أمواهلما وأوالدمها (9)و إسالمهما دماءمها (8)فحقن (7)ةبعشفأسلم ابنا  (6)قريظة (5)بين

  .نعم لو كانت له زوجة جاز اسرتقاقها على املنصوص
  .(12)ال جيوز :وقيل

  .(14)قهمحل مل جيز اسرتقا (13)ولو كان له

 ــــــــــــــ
 ، تكملة اجملموع للمطيعي11/457، فتح العزيز 12/141، البيان 7/476، التهذيب 3/279: املهذب (  انظر1)

21/168.  
 0ب" ) حفظه وحبسه ( (  يف "2)
ذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم ) أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا فإ: يشري الشارح إىل قوله  ( 3)

 .خترجيهوقد تقدم ( 
، تكملة اجملموع 8/531، أسىن املطالب11/412، فتح العزيز 168-12/167، البيان 3/286: املهذب (  انظر4)

  .21/193 للمطيعي
 0(  ) بين ( ليست يف "ب" 5)
صون القريبة من املدينة، وهم ينتسبون إىل قريظة رجل بنو قريظة: هم حي من أحياء اليهود، كانوا يقيمون يف أحد احل ( 6)

 .2/206انظر: اللباب يف هتذيب األنساب  -عليه السالم -من أبناء هارون النيب
 على أن الصواب فيه " سعية " بفتح السني. (4/293( )وقد نبه احلافظ ابن حجر يف )التلخيص احلبري ( 7)
 0ب" و"ج" ) وأحرز ( (  يف "8)
 0اءمها و ( ليست يف "ب" و"ج" (  ) دم9)
(، كتاب السري، ابب احلريب يدخل أبمان وله مال يف دار احلرب مث 9/114( )البيهقي يف )السنن الكربى (  أخرجه10)

 يسلم أو يسلم يف دار احلرب.

 ، تكملة اجملموع للمطيعي8/531، أسىن املطالب12/168، البيان 5/149، التهذيب 3/287: املهذب (  انظر11)
21/193.  

 . 10/253، روضة الطالبني 11/414واملذهب األول. انظر: فتح العزيز   (12)
 0(  ) له ( ليست يف "ج" 13)
، تكملة اجملموع 10/252، روضة الطالبني 12/168، البيان 5/152، التهذيب 3/287: املهذب (  انظر14)

  .21/193 للمطيعي
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 .(1)وهل جيوز اسرتقاق احلامل ن فيه وجهان

 ــــــــــــــ
  .10/253روضة الطالبني ، 11/414أصحهما اجلواز. انظر: فتح العزيز   (1)
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 فصل
 :وقيل (أن يبارز (2)من نفسه بالء يف احلرب جاز (1)ومن عرف من املسلمني) :قال

 :سئل عن املبارزة بني الصفني فقال أن النيب  ملا روى أبو هريرة  ؛وليس بشيء ،(3)يكره
 .(5)(4)) ال أبس (
 .(7)ال جيوز :وقيل، ابرز ضعيف جاز (6)فإن
  .فإن ابرز بغري إذنه جاز ،أن يستأذن اإلمام (8)واملستحب ملن أراد الرباز ]

 . (10)[(9)ال جيوز :وقيل
 (12)لئال/ (كافر استحب ملن عرف من نفسه بالء أن خيرج إليه  (11)وإن ابرز) :قال

وىفَّ  شرط أن ل يقاتله غريه (15)فإن) ،(14)(13)تضعف قلوب املسلمني وتقوى قلوب الكافرين
 ــــــــــــــ
 0(  ) من املسلمني ( ليست يف "ب" و"ج" 1)
 0ب" و"ج" زايدة ) له ( (  يف "2)
  .10/250، روضة الطالبني 11/407املذهب أن ابتداء املبارزة ال مستحب وال مكروه. انظر: فتح العزيز  ( 3)
قال: "  ث جاء يف الصحيحني من حديث أيب ذر املبارزة كما يف غزوة بدر، حي مل أقف عليه، وقد أقر النيب   (4)

أخرجه البخاري يف )صحيحه(  ،برزوا يوم بدرمحزة وعلي وعبيدة بن احلارث، وعتبة وشيبة ابين ربيعة والوليدبن عتبة "
كتاب   ( يف4/2323(، ومسلم يف )صحيحة( )3751رقم )بكتاب املغازي، يف ابب قتل أيب جهل،   ( يف4/1459)

     ب يف قوله تعاىل: التفسري، يف اب

  ،(.3033) رقم ب 

  .21/183، تكملة اجملموع للمطيعي8/492، أسىن املطالب 12/158، البيان 3/283: املهذب (  انظر5)
 0ب" و"ج" ) وإن ( (  يف "6)
  .10/250لبني ، روضة الطا11/407واملذهب األول. انظر: فتح العزيز ( 7)

 0ب" ) املبارزة ( (  يف "8)
  .10/250، روضة الطالبني 11/407والصحيح هو األول. انظر: فتح العزيز   (9)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ج" 10)
 0ب" ) برز ( (  يف "11)
  0/ أ من " أ "197(  هناية ل12)
 0ب" و"ج" ) املشركني ( (  يف "13)
 .8/492، أسىن املطالب11/407فتح العزيز  ،7/484التهذيب ، 3/283: املهذب (  انظر14)
 0ب" و"ج" ) وإن ( (  يف "15)
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 .(3)ابجلرح عن القيام والتصرف (2)أي يضعفه (ابلشرط إل أن يثخن املسلم (1)له/
 ،(4)ألنه شرط األمان حال القتال وقد انقضى القتال (أو ينهزم منه فيجوز قتاله)قال: 

 :وقيل. (6)العادة أن ال يقاتله غري من برز إليه فتجعل العادة كالشرط (5)اللهم إال أن تكون
  .(7)ن ال يقاتله غريهيستحب أ
اتباعا  (فإن شرط أن ل يتعرض له حىت يرجع إىل الصف وىف له بذل ) :قال

  .(8)للشرط
   :وله تعاىلـأي يف حال القتال؛ لق (أن ينصرف عن اثنني (9)وليس للمسلم) :قال

    
 أ    
    

   
    

    (10) 
 .(2)(1)عنه (13)املخرب (12)خبالف (11)وهذا أمر بلفظ اخلرب وإال لوقع

 ــــــــــــــ
 0/ أ من "ب" 109(  هناية ل1)
 0ب" ) يضعف ( (  يف "2)
  .53: املصباح املنري: (  انظر3)

، تكملة اجملموع 11/467، فتح العزيز 12/159، البيان 7/484، التهذيب 284-3/283: املهذب (  انظر4)
  .21/183 لمطيعيل

 0(  ) تكون ( ليست يف "ج" 5)
  .21/183، تكملة اجملموع للمطيعي12/159، البيان 7/484، التهذيب 3/284: املهذب (  انظر6)
  .10/285، روضة الطالبني 11/468واألصح هو األول. انظر: فتح العزيز   (7)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي10/284ضة الطالبني ، رو 12/159، البيان 7/484، التهذيب 3/284: املهذب (  انظر8)

21/183.  
 0ج" ) ملسلم ( (  يف "9)
 ( من سورة األنفال. 66( من اآلية )10)
 0ب" ) ملا وقع ( (  يف "11)
 0ب" و"ج" ) خالف ( (  يف "12)
 0ب" ) اخلرب ( (  يف "13)
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ال من مكان ال يتهيأ له فيه القتال إىل ]أي أبن ينحرف للقت (إل متحرفا لقتال) :قال
لينضم إىل قوم ليعود معهم  (5)أي ينهزم (أو متحيزا إىل فئة)، (4)[(3)مكان يتهيأ له فيه القتال

   :؛ لقوله تعاىل(6)إىل القتال قريبة كانت الفئة أو بعيدة
    
    

  
   

   
   

    
    (7) . 

لقوله  (له أن يويلِّّ  :فقد قيل)غلب على ظنه ذلك و  ( أن يقتل (9)خاف/ (8)فإن) :قال
     :تعاىل

   (10)(11)، ( واملذهب أنه ليس له
    :ولقوله تعاىل ،(12)لعموم اآلية (ذل 

 = ــــــــــــــ
 0(  ) عنه ( ليست يف "ب" و"ج" 1)
، أسىن 10/247، روضة الطالبني 12/125، البيان 471-7/469ذيب ، الته3/375: تفسري البغوي (  انظر2)

 .8/489 املطالب
 ، أسىن املطالب10/247، روضة الطالبني 12/125، البيان 470-7/469، التهذيب 3/275: املهذب (  انظر3)

  .21/152، تكملة اجملموع للمطيعي8/489-490
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 4)
 0منهزم ( ج" ) (  يف "5)
 ، أسىن املطالب10/247، روضة الطالبني 12/125، البيان 7/470، التهذيب 3/275: املهذب (  انظر6)

 .21/152، تكملة اجملموع للمطيعي8/489-490
 ( من سورة األنفال. 16-15اآليتان ) ( 7)
 0ب" ) وإن ( (  يف "8)
 0/ ب من "ج" 265(  هناية ل9)
 البقرة. ( من سورة 195( من اآلية )10)
  .21/153، تكملة اجملموع للمطيعي12/127، البيان 7/471، التهذيب 3/276: املهذب (  انظر11)
   يشري الشارح إىل قوله تعاىل:  ( 12)

    = 
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   (1)(2). 
 ،(6()5)ملفهوم اآلية ؛(4)ينصرف (3)فله أن (كثر من اثننيوإن كان إبزائه أ) :قال

 ،(8)حىت ال ينكسر املسلمون (إن غلب على ظنه أنه ل يهل  فاألوىل أن ] يثبت (7)ولكن)
و جيوز أن يثبت؛ (12)أي (ينصرف (11)على ظنه أنه يهل  فاألوىل أن[ (10)غلب/ (9)وإن/)

  :أن ينصرف؛ لقوله تعاىل (15)أي (عليهجيب  :وقيل)، (14)فاز ابلشهادة (13)ألنه إذا قتل
    

 = ــــــــــــــ
    

 ( من سورة األنفال.15آلية )ا 
 ( من سورة األنفال. 45من اآلية ) ( 1)
، 8/489، أسىن املطالب11/405، فتح العزيز 12/127، البيان 7/471، التهذيب 3/276: املهذب (  انظر2)

 .21/153تكملة اجملموع للمطيعي
 0ج" ) ذلك ( (  يف "3)
 0(  ) ينصرف ( ليست يف "ج" 4)
     ىل: وهي قوله تعا ( 5)

 أ     
    

    
   

   ( من سورة 66من اآلية ).األنفال 
، 8/491، أسىن املطالب11/405، فتح العزيز 12/127، البيان 7/472، التهذيب 3/276: املهذب (  انظر6)

 .21/153تكملة اجملموع للمطيعي
 0ب" ) لكن ( (  يف "7)
 ، أسىن املطالب10/247، روضة الطالبني 12/127، البيان 7/472، التهذيب 3/276: املهذب (  انظر8)

  .21/153اجملموع للمطيعي، تكملة 8/491
 / ب من " أ ". 197(  هناية ل9)
 0/ب من "ب" 109(  هناية ل10)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ج" 11)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج" 12)
 0ج" ) قتله ( (  يف "13)
 .7/472، التهذيب 3/277: املهذب (  انظر14)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج" 15)
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   (1)(2).  
  .(5)حال التقاء الصفني (4)مرتكبا للكبرية، هذا كله (3)فعلى هذا لو ثبت لكان

ال وطلبهما للقت (7)من املسلمني رجلني من املشركني يف غري احلرب (6)فأما لو لقي رجل
ومل يطلبهما فله أن ينهزم وجها  (10)ولو طلباه .(9)ن فيه وجهان (8)فهل له أن ينهزم عنهما

 . (11)واحدا
يف قتل كافر ممتنع يف حال احلرب استحق  (12)وإن غرر بنفسه من له سهم) :قال
 .(15)(14)((13)) من قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه :لقوله عليه السالم (سلبه

 ــــــــــــــ
 ( من سورة البقرة. 195)( من اآلية 1)
، تكملة اجملموع 8/491، أسىن املطالب12/127، البيان 7/472، التهذيب 277-3/276: املهذب (  انظر2)

  .21/153 للمطيعي
 0ب" و "ج" ) كان ( (  يف "3)
 0ج" زايدة ) يف ( (  يف "4)
  .21/150جملموع للمطيعي، تكملة ا10/248، روضة الطالبني 12/124، البيان 3/275: املهذب (  انظر5)
 0ب" ) أحد ( (  يف "6)
 0(  ) يف غري احلرب ( ليست يف "ب" 7)
 0(  ) عنهما ( ليست يف "ج" 8)
  .10/249، روضة الطالبني 11/406أصحهما أن له ذلك. انظر: فتح العزيز   (9)
 0ب" ) طلبا ( (  يف "10)
، تكملة اجملموع 10/249، روضة الطالبني 12/128، البيان 7/472، التهذيب 3/277: املهذب (  انظر11)

  .21/153 للمطيعي
 0ب" و "ج" ) من له سهم بنفسه ( (  يف "12)
السلب: بفتح السني وتشديدها وفتح الالم، وهو مايكون مع املقتول وعليه من سالح وثياب ودابة وغريها. انظر:  ( 13)

 . 1/793النهاية يف غريب احلديث 
مل خيمس األسالب، ومن قتل قتياًل فله  كتاب املغازي، يف ابب من  ( يف1145-3/1144(  أخرجه البخاري )14)

استحقاق القاتل سلب  كتاب اجلهاد والسري، يف ابب  ( يف1371-3/1370ومسلم ) (،2973)ث سلبه، رقم احلدي
 . يب قتادة أمن حديث ، كالمها (1751) القتيل، رقم احلديث

، كفاية 7/357، فتح العزيز 12/160، البيان 5/136، التهذيب 7/658لماء، حلية الع3/284: املهذب (  انظر15)
  .21/187، تكملة اجملموع للمطيعي502األخيار: 
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فقد ) ،(4)أي كالصيب، والعبد، واملرأة (رضخ (3)له وله (2)كان ل سهم  (1)إن)و  :قال
 .(6)لعموم اخلرب ((5)يستحق :قيل

الراتب، فألن ال يستحق السلب وهو غري  (7)السهم ألنه ال يستحق (ل يستحق :وقيل)
بغري إذن  (9)ى هذا يصري كما لو قتله خمذل أو كافر] حضر، فعل(8)راتب كان ذلك أوىل

 .(12)[(11)(10)اإلمام
وإن مل يورر بنفسه أبن رماه من الصف فقتله أو قتله وهو أسري أو مثخن مل ) :قال
 (14)قتل أاب جهل، وكان قد أثخنه غالمان من األنصار فلم ألن ابن مسعود  ((13)يستحق

 .(1)(16()15)سلبه إليه يدفع النيب 

 ــــــــــــــ
 0إن ( فأ " )  (  يف "1)
 0ج" ) يسهم ( (  يف "2)
 0ب" ) و ال ( (  يف "3)
، 504اية األخيار: ، كف12/162، البيان 5/139، التهذيب 7/658، حلية العلماء 3/285: املهذب (  انظر4)

  .21/187تكملة اجملموع للمطيعي
 0) سلبه (  "أ  (  يف "5)
 .خترجيه( وقد تقدم  من قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه : )يشري الشارح إىل قوله  ( 6)

، تكملة 504، كفاية األخيار: 12/162، البيان 5/140، التهذيب 7/658، حلية العلماء3/285: املهذب انظرو 
 .21/187موع للمطيعياجمل

 ليست يف " أ ".(  ) السهم ( 7)
، تكملة اجملموع 7/359، فتح العزيز 12/162، البيان 5/140، التهذيب 285-3/284: املهذب (  انظر8)

 .21/187 للمطيعي
 0(  ) حضر ( ليست يف "ب" 9)
 0(  ) اإلمام ( ليست يف "ب" 10)
  املصادر السابقة. (  انظر11)
 0ملعقوفني سقط من "ج" (  ما بني ا12)
 0) سلبه ( زايدة  "أ  (  يف "13)
 0(  ) فلم ( مكررة يف "ب" 14)
 0إليه سلبه (  ج" )(  يف "15)
ومسلم  (،3745) قتل أيب جهل، رقم احلديث كتاب املغازي، يف ابب  ( يف4/1458(  أخرجه البخاري )16)

= 
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ألنه مل يكف  (2)[(وإن قتله وقد ترك القتال أو اهنزم مل يستحق سلبه) :قال]
  .(3)املسلمني شره فالتحق ابألسري واملثخن

 . (7)استحق سلبه (6)ليكرَّ ولِّيا م (5)قتله (4)ولو
 (9)وإن) ،(8)الشرتاكهما يف السبب (وإن اشرتك اثنان يف قتله اشرتكا يف سلبه) :قال 
كفى (12)هو الذي  (11)ألنه (أحدمها يديه ورجليه وقتله ايآخر فالسلب للقاطع (10)قطع /

 . (13)شره
إحدى يديه وإحدى رجليه وقتله ايآخر ففيه قولن،  (14)وإن قطع أحدمها/) :قال

 = ــــــــــــــ
بن من حديث أنس ، كالمها (1800) حلديثقتل أيب جهل، رقم ا اجلهاد والسري، يف ابب كتاب  ( يف3/1424)

 ، وليس فيه ذكر السلب.مالك 
(، ومسلم 2972(، كتاب اخلمس، ابب من مل خيمس األسالب، رقم احلديث )3/1144وأخرجه البخاري )

من ، كالمها (1752) ، رقم احلديثاستحقاق القاتل سلب القتيل اجلهاد والسري، يف ابب كتاب  ( يف3/1372)
 قال: سلب ه ملعاذ بن عمرو بن اجلموح((. ، وفيه: ))أن النيب رمحن بن عوف عبد ال حديث

  .7/358، فتح العزيز 12/163، البيان 5/139، التهذيب 7/659، حلية العلماء 3/285: املهذب (  انظر1)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ج" 2)
، 6/372، روضة الطالبني 12/162، البيان 5/137، التهذيب 7/659، حلية العلماء3/285: املهذب (  انظر3)

  .21/188تكملة اجملموع للمطيعي

 0ج" ) وإن ( (  يف "4)
 0ج" ) قتل ( (  يف "5)
 0ب" ) لكفه ( (  يف "6)
 .6/373روضة الطالبني  ،5/137، التهذيب 3/285: املهذب (  انظر7)
  ، فتح العزيز12/163، البيان 5/139، التهذيب 660-7/659 ، حلية العلماء3/285: املهذب (  انظر8)

  .21/188، تكملة اجملموع للمطيعي504، كفاية األخيار ص7/359
 0ب" ) ولو ( (  يف "9)
 0/ أ من "ب" 110(  هناية ل 10)
 0ب" زايدة ) قد ( (  يف "11)
 0(  ) هو الذي ( ليست يف "ج" 12)
 .7/359يز فتح العز  ،5/139، التهذيب 660-7/659: حلية العلماء(  انظر13)
  0/ أ من " أ "198(  هناية ل14)
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 ،كفى شره  (2)ألنه هو الذي (أنه للثاين :والثاين) ،(1)ألنه عطله (لألول أن السلب :أحدمها
 . (4)يركب ويقاتل (3)ألنه بعد القطع ميكنه أن ميشي وجيلب أو

يغرر  (5)ألنه مل (وإن قتل امرأة أو صبيا فإن كان ل يقاتل مل يستحق سلبه) :قال
 . (8)ه غرر بنفسهألن ((7)وإن قتله وهو على القتال استحق سلبه) ،(6)بنفسه

ونفقته وفرسه  (9)والسلب ما ثبتت يده عليه يف حال القتال من ثيابه وحليه) :قال
 .(10)أي كالطوق والسوار واخلامت (ل يستحق احللي :وقيل ،وسالحه

فأشبه املتاع  (12)لة للحربآألنه ليس جبنة للقتال، وال  (والنفقة (11)واملنطقة)قال: 
 . (1)[(16)(15)]فهو كجنة احلرب (14)ألن يده عليه يف حال القتال (واألول أصح) ،(13)واخليمة

 ــــــــــــــ
 ، تكملة اجملموع للمطيعي7/358، فتح العزيز 12/163، البيان 5/139، التهذيب 3/285: املهذب (  انظر1)

21/188.  
 0(  ) الذي ( ليست يف "ج" 2)
 0ب" و "ج" ) و ( (  يف "3)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي7/358العزيز  ، فتح12/163، البيان 5/139، التهذيب 3/285: املهذب (  انظر4)

21/188.  
 0ب" ) ال ( (  يف "5)
 .6/374روضة الطالبني  ،5/140: التهذيب (  انظر6)
 0(  ) سلبه ( ليست يف "ج" 7)
  .7/360فتح العزيز  ،5/140: التهذيب (  انظر8)
 0ج" ) وحليته ( (  يف "9)
، 504، كفاية األخيار ص12/163، البيان 5/141التهذيب ، 7/661، حلية العلماء3/285: املهذب (  انظر10)

 .21/188تكملة اجملموع للمطيعي
 . 434املنطقة: بكسر امليم وفتح الطاء، ما يشد به الوسط. انظر: معجم لغة الفقهاء:  ( 11)
 0ج" ) احلرب ( (  يف "12)
، كفاية 7/360، فتح العزيز 12/164، البيان 5/141، التهذيب 7/661، حلية العلماء3/285: املهذب (  انظر13)

  .21/188، تكملة اجملموع للمطيعي504األخيار ص
 0ب" و"ج" ) احلرب ( (  يف "14)
 . 3/218ما واراك من السالح واسترتت به منه. انظر: لسان العرب جنة احلرب: ( 15)
،  6/375الطالبني ، روضة 12/164، البيان 5/141، التهذيب 7/661، حلية العلماء3/285: املهذب (  انظر16)

= 
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كان يقسم السيب كما يقسم   ألن النيب  ؛وكذا املرأة (رق (2)وإن أسر صبيا) :قال
  .(4)(3)املال

وعلته  إمجاع (6)وهذا :قال أبوحامد (كان وحده تبع السايب يف اإلسالم  (5)فإن)قال: 
أنه ال يستقل بنفسه إذ ال حكم لكالمه فجعل اتبعا للسايب؛ ألنه كاألب يف احلضانة 

وال يتبع السايب، وقال  (8)أنه ابق على حكم الكفر :وحكى يف املهذب وجها آخر .(7)والكفالة
 . (10)ظاهر املذهب؛ ألن يد السايب يد ملك فأشبهت يد املشرتي (9)هو

أنه حيكم  (11)/:أحدمها :السايب يف اإلسالم ]مث فيه وجهان إنه يتبع :وقال يف احلاوي
أنه حيكم إبسالمه يف الظاهر دون  :والثاين ،مجهور البغدادينيقول قطعا وهو  (12)إبسالمه[ 

 .(13)الباطن وهو قول مجهور البصريني
قال:  أن النيب   ةأبو هرير ملا روى  (وإن كان معه أحد أبويه تبعه يف الدين) :قال

  .(4)(3)ميجسانه( (2)ينصرانه أو (1)يهودانه أو (16)/(15)فأبواه يولد على الفطرة (14)مولود)كل 
 = ــــــــــــــ

  .21/189، تكملة اجملموع للمطيعي504كفاية األخيار ص
 0(  ما بني املعقوفني سقط من"ب" 1)
 0(  ) صبياً ( ليست يف "ج" 2)
  .خترجيهلسبااي أوطاس، وقدتقدم  كقسمته (  3)

 .8/495، أسىن املطالب5/146: التهذيب (  انظر4)
 0ج" ) وإن ( (  يف "5)
 0ا ( ج" ) هذ(  يف "6)
 .12/171يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين ( 7)
 0ب" و "ج" ) كفره ( (  يف "8)
 0ب" و "ج" ) قال وهو ( (  يف "9)
 . 3/287املهذب ( 10)

 0/ ب من "ب" 110(  هناية ل11)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ج" 12)
  .14/246احلاوي الكبري ( 13)
  / ب من " أ ".198(  هناية ل14)
 0ب" ) وأبواه ( (  يف "15)
 0/ أ من "ج" 266(  هناية ل16)
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 :ن فيه وجهان فهل يتبعه يف اإلسالم ،ولو بلغ الصيب عاقال مث جن مث أسلم أحد أبويه
 أنه يتبعه.  :أصحهما
 (فإن كان هلا زوج انفسخ نكاحها) ،(5)قملا سب (وإن سىب امرأة رقت ابألسر) :قال

 ،أوطاس وبين املصطلق وقسم الفيء سىب)  (7)هللا (6)واستدل الشافعي رمحه هللا أبن رسول
عن ذات زوج وال  يسألومل  (8)(وأمر أن ال توطأ حامل حىت تضع وال حائل حىت حتيض

  .(9)غريها
ينفسخ  :(10)حابأحدمها فقد قال بعض األص وإن كان الزوجان مملوكني أو

 .(11)النكاح
 .(14)أنه ال ينفسخ (13)املذهب (12)ال نص فيه والذي يقتضيه قياس :وقال يف املهذب

 (2)ما (1)تارفلإلمام أن خي)، (15)أي وكان ابلغا من أهل القتال (وإن أسر حرا) :قال
 = ــــــــــــــ
 0ب" و "ج" ) و ( (  يف "1)
 0ب" و "ج" ) و ((  يف "2)
ومسلم  (،1319) ما قيل يف أوالد املشركني، رقم احلديث اجلنائز، يف ابب كتاب  ( يف1/465(  أخرجه البخاري )3)

طفال املسلمني، أطفال الكفار و ألى الفطرة، وحكم موت معىن كل مولود يولد ع القدر، يف ابب ( كتاب4/2047)
  .، كالمها من حديث أيب هريرة (2658) رقم احلديث

  .21/196، تكملة اجملموع للمطيعي12/170، البيان 3/287: املهذب (  انظر4)
  .كان يقسم السيب كما يقسم املال  ألن النيب وهو قوله:   (5)
 0ج" ) النيب ( (  يف "6)
 0) هللا ( ليست يف "ج" (  7)
 .وقد تقدم خترجيه ( 8)
 .8/495، أسىن املطالب255-10/254روضة الطالبني  ،5/154: التهذيب (  انظر9)

 0ب" و "ج" ) أصحابنا ( (  يف "10)
  .21/201، تكملة اجملموع للمطيعي4/202، حتفة احملتاج12/175، البيان 5/156: التهذيب (  انظر11)

 0اس ( ج" ) القي(  يف "12)
 0(  ) املذهب ( ليست يف "ج" 13)
 . 10/255، روضة الطالبني 11/416، وهذا هو األصح. انظر: فتح العزيز 3/288املهذب   (14)

 ، تكملة اجملموع للمطيعي4/199، حتفة احملتاح8/493، أسىن املطالب12/147، البيان 3/281: املهذب (  انظر15)
21/175.  
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  (4)املصلحة من القتل والسرتقاق واملن واملفاداة (3)فيه
  :]لقوله تعاىل ؛فإن رأى القتل فله ذلك (ملسلمنيأو مبن ُأسر من ا (5)مبال

  
   (6)، الفداء فله  (7)وإن رأى املن أو

    : لقوله تعاىل (8)ذلك؛[

  (9)(10)،   وإن رأى أن يسرتقه وله كتاب أو شبهة
  .(12)(11)تاب وليس من العرب جاز لإلمجاعك

؛ ألن من جاز عليه (14)على املذهب (13)وإن كان من العرب أو عبدة األواثن فكذلك
ال جيوز اسرتقاق العرب؛ لقوله عليه  (17)، وقال يف القدمي /(16)األسر جاز اسرتقاقه (15)املن و
 = ــــــــــــــ
 0( يفعل  أ " ) (  يف "1)
 0) ما ( ليست يف "ب" و"ج"   (2)
 0ب" زايدة ) ما يرى من ( ويف "ج" زايدة ) ما يرى ( (  يف "3)
 0ب" ) والفداء ( (  يف "4)
 0(  ) مبال ( ليست يف "ج" 5)
 ( من سورة التوبة. 5( من اآلية )6)
 0ج" ) و ( (  يف "7)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 8)
 مد. ( من سورة حم4( من اآلية )9)
، 2/302، فتح الوهاب8/493، أسىن املطالب12/147، البيان 5/147، التهذيب 3/281: املهذب (  انظر10)

 .21/175، تكملة اجملموع للمطيعي4/199حتفة احملتاج
 0( ليست يف "ب"  ع(  ) لإلمجا 11)
، 12/151 البيان ،13/44، املغين 208-207البن عبد الرب:  ، الكايف433-9/428بدائع الصنائع  :(  انظر12)

  .12/151 البيانيف  -هللا رمحه-وقد حكى هذا اإلمجاع العمراين 
 0ب" ) وذلك ( (  يف "13)
  .10/251روضة الطالبني  411-11/410وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 14)
 ب" و "ج" ) يف ((  يف "15)
، 4/200، حتفة احملتاج11/411يز ، فتح العز 12/152، البيان 5/147، التهذيب 3/281: املهذب (  انظر16)

  .21/178تكملة اجملموع للمطيعي

 0/ أ من "ب" 111(  هناية ل17)
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  .(3)(ق اثبتا على العرب لكان اليوملو كان االسرتقا: )(2()1)السالم يوم حنني
ال جيوز اسرتقاق عبدة األواثن؛ ألهنم ال يقرون ابجلزية فأشبه  :وقال االصطخري

 .(4)املرتد
 . (7)ن فيه وجهان (6)منه (5)فلو بذل األسري اجلزية وطلب عقد الذمة هل جيب قبوهلا  

وال ينفسخ  ،(10)ملا سبق (انفسخ نكاحها (9)اسرتقه وكان له زوجة/ (8)إن)ف :لقا
حدوث الرق ومل  (12)يف دار احلرب؛ ألن العلة هي (11)قبل االسرتقاق إذا بقيت هي

 . (13)يتحقق
وبقي اخليار يف الباقي ) ،(2)ألنه مسلم (سقط قتله (1)يف األسر (14)وإن أسلم) :قال

 ــــــــــــــ
 0(  ) يوم حنني ( ليست يف "ج" 1)
يوم حنني: وهو اليوم الذي ذكره هللا جل وعز يف كتابه الكرمي، وكان يف السنة العاشرة بعد الفتح، وحنني بضم احلاء  ( 2)

، معجم املعامل اجلغرافية: 2/313ة مكة يقع شرقها بقرابة ثالثني كيال. انظر: معجم البلدان وفتح النون، واد من أودي
107. 

( (، وذكره البيهقي يف )السنن الكربى355(، رقم احلديث )20/168( )الطرباين يف )املعجم الكبري (  أخرجه3)
ال حيتج مبثله "، وضعفه احلافظ ابن (، كتاب السري، ابب من جيري عليه الرق، وقال: " هذا إسناد ضعيف 9/73)

 (.4/292( )حجر يف )التلخيص احلبري
، تكملة 4/200، حتفة احملتاج11/411، فتح العزيز 12/152، البيان 5/147، التهذيب 3/281: املهذب انظرو  

 .21/178اجملموع للمطيعي

 . 3/281يف املهذب  -رمحه هللا-نقله عنه الشريازي ( 4)
 0ه ( ج" ) قبول(  يف "5)
 0(  ) منه ( ليست يف "ب" 6)
  .10/298، روضة الطالبني 11/495أصحهما ال جيب قبوهلا منه. انظر: فتح العزيز  ( 7)

 0إن ( و " ) ب" و "أ  (  يف "8)
  0/ أ من " أ "199(  هناية ل9)
  وقد تقدم قريبا االستدالل عليه.( 10)
 0(  ) هي ( ليست يف "ب" 11)
 0" و "ج" (  ) هي ( ليست يف "ب12)
  .21/200، تكملة اجملموع للمطيعي11/412، فتح العزيز 12/174: البيان (  انظر13)
 0(  ) أسلم ( مكررة يف "ج" 14)
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، واملذهب (3)ألنه أسري ال جيوز قتله فأشبه الصيب واملرأة (يآخريف أحد القولني ويرق يف ا
  .(6)(5)(برجلني بعد أن أسلم يف األسر فادى العقيلي)؛ ألنه عليه السالم (4)األول

  .(7)أيمن معهم على دينه ونفسه فعلى هذا ال جيوز أن يفادي به إال أن تكون له عشرية
 . (9)فلو أراد املن بعد ذلك مل جيز إال برضاهم ،اسرتقه مث فاداه مبال كان للغامنني (8)وإن
غرر بنفسه يف أسره فقتله اإلمام أو منَّ عليه ففي سلبه قولن،  (10)وإن) :قال
ألنه مل  (أنه ليس له :لثاينوا)، (11)ألن هذا أبلغ يف التغرير مما لو قتله (أنه ملن أسره :أحدمها
 . (13)املسلمني شره ابلقتل (12)يكف

 = ــــــــــــــ
 0(  ) يف األسر ( ليست يف "ج" 1)
، 4/213 ، إخالص الناوي11/412، فتح العزيز 12/153، البيان 5/149، التهذيب 3/282: املهذب (  انظر2)

  .21/179، تكملة اجملموع للمطيعي4/200، حتفة احملتاج8/496أسىن املطالب
، 4/201، حتفة احملتاج8/496، أسىن املطالب12/153، البيان 5/150، التهذيب 3/282: املهذب (  انظر3)

  .21/179تكملة اجملموع للمطيعي
  .10/293، روضة الطالبني 11/484وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 4)
كتاب النذر، يف ابب ال وفاء لنذر يف معصية هللا، وال فيما ال   ( يف1263-3/1262( )يف )صحيحهمسلم  (  أخرجه5)

  .(، من حديث عمران بن حصني 1641ميلك العبد، رقم احلديث )

 ، تكملة اجملموع للمطيعي4/201، حتفة احملتاج12/154، البيان 5/150، التهذيب 3/282: املهذب (  انظر6)
21/179.  

 ، تكملة اجملموع للمطيعي8/496، أسىن املطالب12/154، البيان 5/150، التهذيب 3/282: املهذب ظر(  ان7)
21/179. 

 0ب" ) فإذا ( ويف "ج" ) وإذا ( (  يف "8)
 . 12/151، البيان 5/156، التهذيب 3/282: املهذب (  انظر9)
 0ج" ) فإن ( (  يف "10)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي12/163، البيان 5/139، التهذيب 7/660، حلية العلماء3/285: املهذب (  انظر11)

21/188.  

 0ب" ) يكلف ( (  يف "12)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي12/163، البيان 5/139، التهذيب 7/660 ، حلية العلماء3/285: املهذب (  انظر13)

21/188 . 
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رقبته أو املال املفادى  (1)وإن اسرتقه أو فاداه مبال فهل يستحق من أسره) :قال
 فكان على قولني  (3)التغرير (2)ألنه مال حصل بسبب (؟ فيه قولنبه

 . (4)كالسلب
حاصر  ألن النيب  (6)/(جازقلعة فنزل أهلها على حكم حاكم  (5)وإن حاصر) :قال
 . (8()9)(10) أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ (7)ومكَّنهم بين قريظة

أي فيما  (ثقة من أهل الجتهاد (11)وجيب أن يكون احلاكم حرا مسلما) :قال
 .(15)كوالية القضاء  (14)؛ ألنه والية حكم فشرط فيها هذه الصفات املذكورة(13)فيه (12)حيكم
 ــــــــــــــ
 0(  ) أسره ( ليست يف "ج" 1)
 0(  ) بسبب ( ليست يف "ج" 2)
 0ب" ) تغريره ( ويف "ج" ) بتغريره ( " (  يف3)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي12/163، البيان 5/139، التهذيب 7/660، حلية العلماء3/285: املهذب (  انظر4)

21/188. 

 0ج" ) حصر ( (  يف "5)
 0/ب من "ب" 111(  هناية ل 6)
 0(  ب" زايدة ) النيب (  يف "7)
ن امرئ القيس األوسي األنصاري األشهلي، أبو عمرو، سيد األوس، صحايب جليل (  هو سعد بن معاذ بن النعمان ب8)

( هـ. 5سنة: ) ، ورمي بسهم يوم اخلندق وعاش بعدها حىت حكم يف بين قريظة، تويفامناقبه كثرية، شهد بدرا وأحد
 .3/84، اإلصابة 2/167انظر: أسد الغابة 

من األحزاب وخمرجه إىل بين قريظة  مرجع النيب  يف ابباملغازي،  كتاب  ( يف4/1511(  أخرجه البخاري )9)
جواز قتال  اجلهاد والسري، يف ابب كتاب  ( يف1389-3/1388ومسلم ) ،(3895)  وحماصرته إايهم، رقم احلديث

من  ، كالمها(1768) من نقض العهد وجواز إنزال أهل احلصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم، رقم احلديث
 .دري حديث أيب سعيد اخل

، تكملة اجملموع 8/530، أسىن املطالب12/165، البيان 7/487، التهذيب 3/286: املهذب (  انظر10)
21/191.  

 0(  ) مسلما ( ليست يف "ج" 11)
 0ب" و "ج" ) حكم ( (  يف "12)
 0(  ) فيه ( ليست يف "ج" 13)
 0(  ) املذكورة ( ليست يف "ب" و "ج" 14)
 .21/191،تكملة اجملموع 8/530 ، أسىن املطالب12/165، البيان7/487يب ، التهذ3/286: املهذب(  انظر15)
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 . (1)وجيوز أن ينزلوا على حكم اثنني ،نعم جيوز أن يكون أعمى

 ــــــــــــــ
 ، تكملة اجملموع للمطيعي8/530، أسىن املطالب12/165، البيان 7/487، التهذيب 3/286: املهذب (  انظر1)

21/191.  
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فيه احلظ للمسلمني من القتل والسرتقاق واملن  (2)إل مبا (1)ول حيكم احلاكم) :قال
ألنه عقد  ((5)وإن حكم بعقد الذمة مل يلزم) ،(4)ةمتعين (3)ألن رعاية املصاحل (والفداء
 .(11)رضوا حبكمه(10)ألهنم / (9)(يلزم :وقيل)، (8)يصح بدون رضاهم (7)فال (6)معاوضة/

 ألن النيب  (حكم بقتل الرجال ورأى اإلمام أن مينَّ عليهم جاز (12)وإن) :قال
 .(15)(14)بقتل الرجال (13)بن معاذ عفا عن رجل من بين قريظة مع حكم سعد

عليهم مل جيز إال برضا  (18)مينَّ  (17)لو حكم ابسرتقاقهم ورأى اإلمام أن (16)نعم
 .(19)الغامنني

 ــــــــــــــ
 0(  ) احلاكم ( ليست يف "ب" و "ج" 1)
 0ب" ) فيما ( (  يف "2)
 0ملسلمني ( ب" و "ج" ) مصاحل ا(  يف "3)
 .8/531، أسىن املطالب7/487، التهذيب 3/286: املهذب (  انظر4)
 0(  مهم" ) يلز ج" و "أ  (  يف "5)
 / ب من " أ ". 199(  هناية ل6)
 0ج" ) فلم ( (  يف "7)
  .21/192، تكملة اجملموع للمطيعي12/166، البيان 7/487، التهذيب 3/286: املهذب (  انظر8)

 0(  مهميلز  أ " ) (  يف "9)
 0/ ب من "ج" 266(  هناية ل10)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي8/531 ، أسىن املطالب12/166، البيان 7/487، التهذيب 3/286: املهذب (  انظر11)

21/192.  
 0ب" ) فإن ( (  يف "12)
 ليست يف " أ " و "ج". (  ) بن معاذ (13)
ب السري، يف ابب ما يفعله ابلرجال البالغني منهم، واسم كتا  ( يف9/66( )البيهقي يف )السنن الكربى (  أخرجه14)

  الرجل عنده الزبري بن ابطا القرضي.

  .21/192، تكملة اجملموع 8/531، أسىن املطالب12/167، البيان 7/488، التهذيب3/286: املهذب(  انظر15)

 0ب" ) و ( (  يف "16)
 0(  ) أن ( ليست يف "ب" و "ج" 17)
 0ملنَّ ( ب" و "ج" ) ا(  يف "18)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي8/531، أسىن املطالب12/167، البيان 7/488، التهذيب 3/286: املهذب (  انظر19)

21/192.  
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أي  (بشيء عصم (2)نزلوا على حكم حاكم فأسلموا قبل أن حيكم (1)وإن) :قال  
 (5)وإن أسلموا بعد احلكم سقط) ،(4)ملا تقدم (وحرم سبيهم (3)اهلمدمهم وم)اإلسالم 
املسلمني فال جيوز إبطاله  (6)ألنه متعلق حبقوق (وبقي الباقي)لزوال سببه وهو الكفر  (القتل
 . (7)عليهم

فال جيوز  (8)ألهنم نزلوا على أمان (وإن مات احلاكم قبل احلكم ردوا إىل القلعة) :قال
 .(10)(9)قتلهم

 ــــــــــــــ
 0ب" ) ولو ( (  يف "1)
 0(  ) فيهم ( ليست يف "ب" و "ج" 2)
 0اهلم ( أمو أ " ) و  (  يف "3)
قولوا ال إله إال هللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم ) أمرت أن أقاتل الناس حىت ي: يشري الشارح إىل قوله   (4)

 .وقد تقدم خترجيه( 
 0ج" ) يسقط ( (  يف "5)
 0ب" و "ج" ) حقوق ( (  يف "6)
  .21/192، تكملة اجملموع للمطيعي12/166، البيان 3/286: املهذب (  انظر7)

 0ب" ) األمان ( (  يف "8)
 0ب" و "ج" ) أخذهم ( (  يف "9)
  .21/192، تكملة اجملموع للمطيعي8/531، أسىن املطالب12/166، البيان 3/286: املهذب (  انظر10)
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 لفص
ما رأى على قدر  (3)و الرجعة (2)للبدأة (1)طرت وجيوز ألمري اجليش أن يش) :قال
 .(7)(6)(كان ينفل يف البدأة الربع ويف القفول الثلث  أنه ) :روي (5)ملا/ ((4)عملهم

مثل ثلث أو  :من مخس اخلمس، وقيل :الربع والثلث مما غنمت السرية، وقيل :(8)فقيل
 .(10)من الغنيمة (9)ربع سهمه

  .(11)هي السرية اليت ينفذ ها اإلمام وقت دخوله إىل بالد العدو :والبدأة
وهؤالء عملهم أكثر؛  ،(12)هي اليت ينفذ ها بعد رجوعه من بالدهم :والرجعة والقفول

هي  :وقيل البدأة .(3)جعل هلم الثلث فلهذا (2)على أهبة (1)العدو وهم (13)ألهنم يدخلون بالد
 ــــــــــــــ
 0أ " ) يشرط (  (  يف "1)
 0ب" ) البدأة ( (  يف "2)
 0ب" زايدة ) على ( (  يف "3)
 0ب" زايدة ) من مخس اخلمس ( (  يف "4)
 0/ أ من "ب" 112(  هناية ل 5)
(، وقال: "حديث 1561(، كتاب السري، ابب يف النفل، رقم احلديث )4/110( )السننالرتمذي يف ) (  أخرجه6)

( (، والبيهقي يف )السنن الكربى2852(، كتاب، ابب، رقم احلديث )2/951( )حسن "، وابن ماجه يف )السنن
 .لصامت كتاب قسم الفيء والغنيمة، يف ابب الوجه الثاين من النفل، كلهم من حديث عبادة بن ا  ( يف6/313)

(، وأبو 17463(، رقم احلديث )29/8( )وله شاهد من حديث حبيب بن مسلمة الفهري، أخرجه أمحد يف )املسند
(، 2750(، يف كتاب اجلهاد، يف ابب فيمن قال اخلمس قبل النفل، رقم احلديث )183-3/182( )داود يف )السنن

 ابب تنفل الربع يف البدأة والثلث يف الرجعة، رقم يف كتاب قسم الفيء، يف ،(472-2/471( )واحلاكم يف )املستدرك
 (، وصحح إسناده حمققو املسند.2645احلديث )

  .21/223، تكملة اجملموع للمطيعي12/197، البيان 5/142، التهذيب 3/294: املهذب (  انظر7)

 0ب" ) قبل ( (  يف "8)
 0ب" ) سهم ( (  يف "9)
، روضة الطالبني 7/349انظر: فتح العزيز  .واألصح أهنا من مخس اخلمس ،5/143األقوال يف: التهذيب  (  انظر10)

6/369. 

 . 2/32، لسان العرب 340(  انظر: حترير ألفاظ التنبيه: 11)
 .1/639(  انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر 12)
 0ب" و "ج" ) داير ( (  يف "13)
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 .(5)اجليش الثاين :والرجعة ،العدو (4)اجليش الذي يدخل أوال إىل داير
أي إذا شرط أن يكون من مال املسلمني؛ ألنه  (ويكون ذل  من مخس اخلمس) :قال  

 .(9)(8()7)القناطر (6)من املصاحل فأشبه بناء
 . (10)الذي يؤخذ من املشركني اتَّبع موجب الشرط فأما لو شرطه من املال

فإن كان اجملعول له   ،(13)على قلعة جعال (12)ملن دله/ (11)وجيوز أن يشرط) :قال 
 (16)تتعلق (15)ألنه موضع ضرورة واملعاملة فيها (جيعل له جعال جمهول (14)نأكافرا جاز 

 .(18)فال من مال الكافرن (17)الربع والثلث اشرتاطابلكافر، فأشبه 

 = ــــــــــــــ
 0(  ) وهم ( ليست يف "ب" 1)
 0ب" ) كراهته ( (  يف "2)
  .21/225، تكملة اجملموع للمطيعي12/197، البيان 5/143، التهذيب 3/294: املهذب (  انظر3)

 0ب" و "ج" ) دار ( (  يف "4)
 .6/369، وكذلك انظر معىن البدأة والرجعة يف روضة الطالبني 341(  انظر: حترير ألفاظ التنبيه: 5)
 0أ " و "ج" ) مال (  (  يف "6)
 0يست يف "ج" (  ) مال القناطر ( ل7)
 . 2/762القناطر: مجع قنطرة، جسر متقوس مبين فوق النهر يعرب عليه. انظر: املعجم الوسيط   (8)
 .21/229، تكملة اجملموع للمطيعي12/198، البيان 5/143، التهذيب 3/294: املهذب (  انظر9)
  .21/229، تكملة اجملموع للمطيعي12/198، البيان 3/294: املهذب (  انظر10)
 0ب" ) يشرتط ( (  يف "11)
  0/ أ من " أ "200(  هناية ل12)
يف الشرع: التزام عوض معلوم على عمل و اجلعالة: يف اللغة: من جعل لك َجعال وج عال، وهو األجر على الشيء.  ( 13)

 .2/554، مغين احملتاج 3/159معني أو جمهول عسر علمه. انظر: لسان العرب 
 0ن ( ملأ " )  (  يف "14)
 0ب" و "ج" ) هلا ( يف "(  15)
 0ب" و "ج" ) تعلق ( (  يف "16)
 0ب" و "ج" ) الثلث والربع ( (  يف "17)
 0ب" و "ج" ) الكفار ( (  يف "18)

  .21/231، تكملة اجملموع 11/469، فتح العزيز 12/200، البيان 7/480، التهذيب 3/294: املهذب انظرو  
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  .(1)جيوز أن يكون الدليل مسلما على أحد الوجهني :وقال اخلراسانيون
كان اجلعل من مال املسلمني استحقه مبجرد الداللة وإن مل   (2)إذا :قال ابن الصباغ

 . (3)تفتح القلعة
أمة  أي حرة كانت أو (قال من دلين على القلعة الفالنية فله منها جارية (4)وإن) :قال

يرضخ له لدللته  :وقيل ] شيئا،(5)فدله عليها ومل تفتح مل يستحق/)عيَّنها أو مل يعينها 
وفتحت؛ ألن  (9)القلعة (8)أراد من دلين على (7)أبنه (6)ألن ظاهر اللفظ يشعر[ (وليس بشيء

 (13)مث عاد وفتحها (12)انصرف األمري عنها (11)فلو .(10)اجلارية ال ميكن إعطاؤها إال إذا فتحت
 . (16)ن فيه وجهان (15)ما شرط له (14)فهل يستحق الدليل

 (17)أي لتحقق ما (وإن فتحت صلحا وامتنع صاحب القلعة من تسليم اجلارية) :قال

 ــــــــــــــ
  .10/285، روضة الطالبني 11/470ذهب الثاين. انظر: فتح العزيز ، وامل7/480نقله عنه البغوي يف التهذيب  ( 1)

 0ب" و "ج" ) وإذا ( (  يف "2)
 . 470-11/469فتح العزيز  انظر:ومل ينسبه له.  -هللا رمحهما-حنو قول ابن الصباغ الرافعي  نقل  (3)

 0ج" ) فإن ( (  يف "4)
 0/ ب من "ب" 112(  هناية ل5)
 0سقط من "ب" (  ما بني املعقوفني 6)
 0ب" ) فإنه ( (  يف "7)
 0ب" و "ج" ) عليها ( (  يف "8)
 0(  ) القلعة ( ليست يف "ب" و "ج" 9)
، تكملة اجملموع 12/200، البيان 7/481، التهذيب 675-7/674، حلية العلماء3/295: املهذب (  انظر10)

  .21/231 للمطيعي
 0ج" ) ولو ( (  يف "11)
 0ج" (  ) عنها ( ليست يف "12)
 0ب" ) ففتحها ( (  يف "13)
 0ب" ) للدليل ( (  يف "14)
 0(  ) له ( ليست يف "ب" و "ج" 15)
  .10/286، روضة الطالبني 11/471الصحيح أنه يستحق. انظر: فتح العزيز  ( 16)

 0(  ) ما ( ليست يف "ب" و "ج" 17)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

428 

من قبض قيمتها فسخ  (3)وامتنع اجملعول له) ،(2)يف الصلح اقتضى دخوهلا فيه (1)شرط
اجلارية للدليل  :وقيل .(4)املرجح أي وردوا إىل القلعة لتعذر اجلمع بني احلقني وعدم (الصلح

 .(5)وشرطها يف الصلح ال جيوز كما لو زوجت امرأة من شخص مث ز وجت من آخر
 ،(8)والدليل كافر (7)أي (وقد أسلمت اجلارية قبل الفتح (6)وإن فتحت عنوة) :قال

ا فأحلقت ال يستحق شيئا؛ ألن الشرع منع من استحقاقه :وقيل (دفع إليه قيمتها)
 (11)ملا صاحل أهل مكة على أن يرد إليهم من ؛ ألن النيب (10)، واملذهب األول(9)ابملعدومة

 (15)فكذا ههنا ،برد مهورهن (14)هللا تعاىل من ردهن وأمره (13)ومنعه، من املسلمات (12)جاءه
فأما لو أسلمت بعد القدرة عليها سلمت إىل الدليل إن كان  .(18)/(17)(16)جيب رد القيمة

 ــــــــــــــ
 0ب" و "ج" ) شرطه ( (  يف "1)
 .11/474فتح العزيز  ،7/482: التهذيب (  انظر2)
 0(  ) له ( ليست يف "ب" 3)
  .21/232، تكملة اجملموع للمطيعي12/202، البيان 7/482، التهذيب 3/296: املهذب (  انظر4)

، 11/474، واألول هو الصحيح. انظر: فتح العزيز 12/203، البيان 7/482، التهذيب 3/295: املهذب (  انظر5)
  .10/289روضة الطالبني 

 . 258لعني وفتح الواو، أي قهرا. انظر: املصباح املنري: عنوة: بضم ا ( 6)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" 7)
  .21/232، تكملة اجملموع للمطيعي12/201، البيان 7/481، التهذيب 3/295: املهذب (  انظر8)
  .21/232، تكملة اجملموع للمطيعي11/483، فتح العزيز 12/201، البيان 3/295: املهذب (  انظر9)

  .10/288، روضة الطالبني 11/473وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 10)

 0ج" ) ما ( (  يف "11)
 0ج" ) جاء ( (  يف "12)
 0ب" ) فمنعه ( (  يف "13)
 0ج" ) أمره ( (  يف "14)
 0ج" ) هنا ( (  يف "15)
 0(  ) القيمة ( مكررة يف "ج" 16)
  .21/232، تكملة اجملموع للمطيعي12/201، البيان 7/481، التهذيب 3/295: املهذب (  انظر17)
 0/ أ من "ج" 267(  هناية ل 18)
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 .(6)املسلم (5)للعبد (4)/(3)على شرائه (2)وإن كان كافرا انبىن ،(1)سلمام
كما لو   (وإن ماتت قبل الفتح ففيه قولن، أحدمها: يدفع إليه قيمتها) :قال

 .(8)كما لو مل توجد أصال  (ل شيء له :والثاين)، (7)أسلمت
وإن  ،تحق قيمتهااألوىل عندي أهنا إن ماتت بعد القدرة عليها اس :يف احلاوي (9)قال

  (11)./(10)ماتت قبل القدرة عليها فال شيء له
 خنل بين النضري (12)حرَّق ألن النيب  (وجيوز قطع أشجارهم وختريب دايرهم) :قال

(13()14)(15). 
 ــــــــــــــ
 ، تكملة اجملموع للمطيعي10/288، روضة الطالبني 12/201، البيان 7/481، التهذيب 3/295: املهذب (  انظر1)

21/232.  
 0ب" و "ج" ) بىن ( (  يف "2)
 0ب" ) شراء الكافر ( (  يف "3)
 0" / ب من " أ200(  هناية ل4)
 0ب" و "ج" ) العبد ( (  يف "5)
 ، واملذهب أهنا ال تسلم إليه وجيب له البدل كما تقدم قريبا.12/201، البيان 7/481: التهذيب (  انظر6)

 ، تكملة اجملموع للمطيعي12/201، البيان 7/481، التهذيب 7/675 ، حلية العلماء3/295: املهذب (  انظر7)
21/232.  

 ، تكملة اجملموع للمطيعي12/201، البيان 7/481، التهذيب 7/675 ، حلية العلماء3/295: املهذب (  انظر8)
21/232.  

 0ب" و "ج" ) وقال ( (  يف "9)
  .10/286، روضة الطالبني 11/471وهذا هو املذهب. انظر: فتح العزيز  ( 10)
 0/ أ من "ب" 113(  هناية ل11)
 0ب" ) خرَّب ( ويف "ج" ) أحرق ( (  يف "12)
فتفرقوا بعد ذلك بعضهم  بنو النضري: وهم مجاعة من اليهود سكنوا حصنا قريبا من املدينة إىل أن أجالهم النيب  ( 13)

، السريه النبوية الصحيحة 2/400توجه إىل خيرب وبعضهم توجه إىل الشام. انظر: اللباب يف هتذيب األنساب 
1/304. 

 مومسل (،2201) قطع الشجر والنخل، رقم احلديث  ابباملزارعة، يف (يف كتاب2/819(  أخرجه البخاري )14)
، كالمها (1746جواز قطع أشجار الكفار وحتريقها، رقم احلديث ) اجلهاد والسري، يف ابب كتاب  ( يف3/1365)

 .-رضي هللا عنهماـ من حديث عبد هللا بن عمر
 ، تكملة اجملموع للمطيعي11/422، فتح العزيز 12/138، البيان 7/475، التهذيب 3/279: املهذب (  انظر15)

= 
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حيرم؛  :وقيل ( يفعل ذل فاألوىل أن ل (2)حتصل هلم (1)فإن غلب على الظن أنه)
 .(5)غنيمة (4)يصري (3)ألنه

عن قتل احليوان لغري  (8)هنى)  (7)النيب (6)ألن (ول جيوز قتل البهائم) :قال
  .(10)(9)(مأكلة

 .(12)ن العدوفإنه جيوز قتلها؛ ألن يف ذلك خذال (11)أي (إل إذا قاتلوا عليها) :قال
  (14)وخافوا أن أيخذوها (13)وكذا لو أخذ املسلمون منهم خيال

 = ــــــــــــــ
21/165.  

 0(  ا" ) أهنب" و "أ  (  يف "1)
 0ب" ) له ( (  يف "2)
 0ب" ) ألهنا ( (  يف "3)
 0ب" ) تصري ( (  يف "4)
، روضة 11/422، واملذهب األول. انظر: فتح العزيز 12/139،البيان 7/475، التهذيب 3/279: املهذب (  انظر5)

 .10/258الطالبني 
 0ب" و "ج" ) لنهيه ( يف " ( 6)
 0(  ) النيب ( ليست يف "ب" و "ج" 7)
 0(  ) هنى ( ليست يف "ب" و "ج" 8)
(، كتاب اجلهاد، ابب ما يؤمر به اجليوش إذا خرجوا، رقم 2/149( )أخرج حنوه سعيد بن منصور يف )السنن  (9)

من مرسل القاسم بن عبد الرمحن،   (،316، رقم احلديث )239(، وأبو داود يف )املراسيل( ص 2348احلديث )
 كالمها بلفظ: ))وال تقتل هبيمة ليس لك هبا حاجة((.

 (: ))وهو حديث ال يصح((.3/59( )قال ابن القطان الفاسي يف )بيان الوهم واإليهام
ا ( موقوف10(، كتاب اجلهاد، ابب النهي عن قتل النساء والولدان، رقم احلديث )2/447( )وأخرج مالك يف )املوطأ

 ، بلفظ ))وال تعقرن شاة وال بعريا إال ملأكلة((.على أيب بكر 
(، كتاب الصيد والذابئح، ابب النهي عن صرب احليوان، رقم 3/1550يف مسلم ) ويشهد له حديث جابر 

 أن يقتل شيء من الدواب صربا((. (، بلفظ ))هنى رسول هللا 1959احلديث )

 .21/165، تكملة اجملموع للمطيعي11/423، فتح العزيز 12/139، البيان 7/474: التهذيب (  انظر10)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج" 11)
 .21/165، تكملة اجملموع للمطيعي10/258، روضة الطالبني 12/140، البيان 7/474: التهذيب (  انظر12)

 0(  ) خيال ( ليست يف "ب" 13)
 0ب" ) أيخذوا منهم ( (  يف "14)
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 . (2)عليها جاز قتلها على الصحيح (1)ويقاتلوا
 .(4)االنتفاع هبا فوجب إتالفها كاخلمر (3)ألنه حمرم (وتقتل اخلنازير) :قال
 .(5)إن مل يكن فيها عدوى مل تقتل :وقيل
ويتلف ما يف ) ،(7)(6)كما لو وجدت يف يد مسلم  (وتراق اخلمور وتكسر املالهي) :قال

بغسلها إن كانت  (9)وذلك ،يطالعها مسلم فتغويه (8)كيال  (أيديهم من التوراة واإلجنيل
وال جيوز إحراقها ملا فيه من  ،(12)إن كانت مكتوبة يف ورق (11)وبتمزيقها (10)مكتوبة يف رق
 . (13)إتالف ماليتها

أي الطعام احملتاج إليه يف العادة  (الدار من الطعاميف  (14)وجيوز أكل ما أصيب) :قال 
كالقوت والفاكهة واحللوى من غري ضمان أي وإن مل يستأذن اإلمام رواه ابن عمر 


(15()16). 
 ــــــــــــــ
 0هنم ( ب" ) ويقاتلو (  يف "1)
 . 10/258، روضة الطالبني 11/423غريه. انظر: فتح العزيز  -رمحهما هللا-ومل يذكر الرافعي والنووي ( 2)
 0ب" و "ج" ) حيرم ( (  يف "3)
  .21/207، تكملة اجملموع للمطيعي12/180، البيان 3/290: املهذب (  انظر4)

  .10/259، روضة الطالبني 424-11/423لعزيز ، واملذهب األول. انظر: فتح ا12/180: البيان (  انظر5)

 0ج" ) املسلم ( (  يف "6)
  .21/207، تكملة اجملموع للمطيعي11/423، فتح العزيز 12/180، البيان 3/290: املهذب (  انظر7)
 0ب" و "ج" ) لئال ( (  يف "8)
 0ج" ) ولكن ( (  يف "9)
  .4/1224الرق: جلد رقيق. انظر: الصحاح ( 10)

 0ب" ) أو متزيقها ( ويف "ج" ) أو بتمزيقها ( " (  يف11)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي10/259، روضة الطالبني 180-12/179، البيان 3/290: املهذب (  انظر12)

21/206.  
  املصادر السابقة. (  انظر13)

 0ب" ) يصاب ( (  يف "14)
اخلمس، يف ابب ما يصيب من الطعام أبواب  ( يف3/1149( )البخاري يف )صحيحه أخرج حديث ابن عمر  ( 15)

 (. 2985يف أرض احلرب، رقم احلديث )
، تكملة اجملموع 11/427، فتح العزيز 176-12/175، البيان 5/176، التهذيب 3/288: املهذب (  انظر16)

= 
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  .(1)للحاجة (ويعلف منه الدواب) :قال
يف حال احلرب من  (4)األكل وليس مثحاجة أبن حيتاج إىل  (3)مث (2)هذا إذا كان

 أصحهما أنه :(7)فيه وجهان(6)/ (5)أما إذا مل تكن حاجة فهل جيوز األكل ن/، يشرتي منه
 .(8)جيوز

كالفهد   (9)وال جيوز أن يدهن منه شعره وال شعر دابته وال يعلف منه اجلوارح
وال  ،(13)شرط الضمانب (12)إال حلاجة يةو األدوال جيوز تناول ما يصاب من  ،(11)(10)والصقر
 . (15)لبس ما يصاب من الثياب (14)جيوز

إىل  (18()17)إهاهبا (16)لكن جيب رد (وجيوز ذبح ما ياكل لألكل من غري ضمان) :قال
 = ــــــــــــــ

  .21/201 للمطيعي
 جملموع للمطيعي، تكملة ا11/429، فتح العزيز 12/177، البيان 5/176، التهذيب 3/289: املهذب (  انظر1)

21/204.  
 0ج" ) كانت ( (  يف "2)
 0ج" ) به ( (  يف "3)
 0ج" ) مثت ( (  يف "4)
 0/ ب من "ب" 113(  هناية ل 5)
  0/ أ من " أ "201(  هناية ل6)
 0ج" ) قوالن ( (  يف "7)
  .10/263، روضة الطالبني 11/430وهو كما قال. انظر: فتح العزيز   (8)
 0واريح ( ويف "ج" ) اجلارح ( ب" ) اجل(  يف "9)
 0ب" و "ج" ) كالصقر والفهد ( (  يف "10)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي11/428، فتح العزيز 12/177، البيان 5/178، التهذيب 3/289: املهذب (  انظر11)

21/204.  
 0ب" ) عند احلاجة ( (  يف "12)
  .21/204تكملة اجملموع للمطيعي، 12/178، البيان 5/178، التهذيب 3/289: املهذب (  انظر13)

 0ب" ) وجيوز ( (  يف "14)
  .21/205، تكملة اجملموع للمطيعي12/178، البيان 5/178، التهذيب 3/289: املهذب (  انظر15)
 0ج" ) ردها ((  يف "16)
 0(  ) إهاهبا ( ليست يف "ج" 17)
 . 22اإلهاب: اجللد قبل أن يدبغ. انظر: املصباح املنري:  ( 18)
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ألنه مأكول  (وليس بشيء) ،(2)كغريه من احليوان  (جيب ضمان ما يذبح :وقيل)، (1)املغنم
  .(3)كسائر األطعمة  فحل التوصل إىل أكله من غري ضمان

وحكوا وجها يف التضمني إذا أمكن  ،(4)وخصص اخلراسانيون اجلواز ابلغنم خاصَّة
 . (5)سوقها إىل دار اإلسالم

 :وإن خرجوا إىل دار اإلسالم ومعهم شيء من الطعام، ففيه قولن، أحدمها) :قال
إذا كان بعد القسمة يرده  ، هذا إذا كان قبل القسمة أما(6)لزوال احلاجة (جيب رده إىل املونم

 . (7)إىل اإلمام ليوصله إىل الغامنني على ما يراه
 .(8)ألن كل ما جاز أكله يف دار احلرب جاز أكله يف دار اإلسالم (ل جيب :والثاين)

 .(10)إذا كان كثريا وجب رده قوال واحدا (9)أما ،القوالن إذا كان قليال :وقيل
 ،ينفرد به (11)أي (جيوز ألحد منهم أن يستبدَّ بهوما سوى ذل  من األموال ل ) :قال

 ــــــــــــــ
 ، تكملة اجملموع للمطيعي10/263، روضة الطالبني 12/179، البيان 5/178، التهذيب 3/290: املهذب نظر(  ا1)

21/205. 

  .21/205، تكملة اجملموع للمطيعي12/179، البيان 7/667، حلية العلماء 3/290: املهذب (  انظر2)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي10/262بني ، روضة الطال12/179، البيان 5/178، التهذيب 3/290: املهذب (  انظر3)

21/205.  
، روضة الطالبني 11/429واملذهب عدم التخصيص، بل اجلواز منوط بكل حيوان مأكول. انظر: فتح العزيز  ( 4)

10/262-263 . 
  .10/263، روضة الطالبني 11/429والصحيح عدم التضمني. انظر: فتح العزيز  ( 5)

 ، تكملة اجملموع للمطيعي11/430، فتح العزيز 12/177، البيان 5/178ذيب ، الته3/289: املهذب (  انظر6)
21/204.  

  .21/204، تكملة اجملموع للمطيعي10/264، روضة الطالبني 12/178: البيان (  انظر7)

  .21/204، تكملة اجملموع للمطيعي11/431، فتح العزيز 12/177، البيان 3/289: املهذب (  انظر8)
 0فأما (  ج" )(  يف "9)
، روضة الطالبني 11/430واألظهر األول. انظر: فتح العزيز  ،5/178، التهذيب 7/668: حلية العلماء (  انظر10)

10/264. 
 0ج" ) أن ( (  يف "11)
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  .(3)لتعلق حق الغري به (رده إىل املونم (2)شيئا وجب عليه (1)فمن أخذ منهم)
شيئا  (4)وله قول آخر أنه إذا قال األمري من أخذ شيئا فهو له صح ومن أخذ/)
  .(9)(8)( (7)له (6)من أخذ شيئا فهو) :قال يوم بدر ألنه  ((5)ملكه

غنائم  (12)وأما، (11)(10)( لقوله عليه السالم: )الغنيمة ملن شهد الوقعة (واألول أصح)
وكان  ؛ وهلذا أسهم فيها لعثمان (14)يضعها حيث شاء  (13)بدر فكانت لرسول هللا/

 ــــــــــــــ
 0(  ) منهم ( ليست يف "ب" 1)
 0(  ) عليه ( ليست يف "ب" 2)
  .21/233تكملة اجملموع للمطيعي ،10/264، روضة الطالبني 12/204، البيان 3/296: املهذب (  انظر3)
 0/ ب من "ج" 267(  هناية ل4)
 0ب" ) ) أو من أخذ شيئاً ملكه صح ( (  يف "5)
 0(  ) فهو ( ليست يف "ب" 6)
 0ب" ) ملكه ( (  يف "7)
(، كتاب، 14/123( )(، وابن أيب شيبة يف )املصنف1539(، رقم احلديث )3/118( )أخرجه أمحد يف )املسند  (8)

كتاب قسمة الفيء والغنيمة، ابب الوجه الثالث   ( يف6/316( )غزوة بدر األوىل، والبيهقي يف )السنن الكربىابب 
 (.86ص:( )، وضعفه الشيخ صاحل آل الشيخ يف )التكميلمن النفل، كلهم من حديث سعد بن أيب وقاص 

  .21/233، تكملة اجملموع للمطيعي12/204، البيان 3/296: املهذب (  انظر9)
 .مل أقف عليه مرفوعا، وروي موقوفا على أيب بكر وعمر وعلي   (10)

 ري، ابب الغنيمة ملن شهد الوقعة.(، كتاب الس9/50( )البيهقي يف )السنن الكربى أخرج أثر أيب بكر 
(، وسعيد بن منصور 9689ابب الغنيمة ملنن رقم األثر ) ( يف5/302( )عبد الرزاق يف )املصنف وأخرج أثر عمر 

( (، وابن أيب شيبة يف )املصنف2791(، كتاب اجلهاد، ابب فيمن أتى بعد الفتح، رقم األثر )3/308( )يف )سننه
(، 15073-15072(، كتاب اجلهاد، ابب يف القوم جييئون بعد الوقعة هل هلم شيء، رقم األثر )12/411-412)

ملن شهد الوقعة، وقال: ))إسناده صحيح ال كتاب السري، ابب الغنيمة   ( يف9/50( )والبيهقي يف )السنن الكربى
 (. 6/259( )شك فيه((، وصّحح إسناده احلافظ ابن حجر يف )فتح الباري

 (، كتاب السري، ابب الغنيمة ملن شهد الوقعة. 9/51( )البيهقي يف )السنن الكربى وأخرج أثر علي 
 .21/233، تكملة اجملموع للمطيعي12/204، البيان 3/296: املهذب (  انظر11)
 0ج" ) وما ( (  يف "12)
 0/ أ من "ب" 114(  هناية ل13)
 0ج" ) يشاء ( (  يف "14)
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 .(2)(1)ابملدينة
ذلك عن  (4)روي (ومن قتل من الكفار كره نقل رأسه من بلد إىل بلد) (3) /:قال
 . (6)وال خمالف هلما من الصحابة ،-ماعنه هللارضي - (5)عمر، وعلي
  لقوله تعاىل: (مل ميلكوها (8)على أمواهلم (7)وإن غلب الكفار املسلمني): قال

    
   

  (9)(10). 
 . (13)كاألموال املغصوبة  ((12)أصحاهبا (11)فإن اسرتجعت وجب ردها على) :قال
 

 ــــــــــــــ
كتاب اجلهاد، يف ابب فيمن جاء بعد الغنيمة ال سهم له، رقم   ( يف169-3/168( )أبو داود يف )السنن (  أخرجه1)

مة، يف ابب بيان مصرف كتاب قسم الفيء والغني  ( يف6/293( )(، والبيهقي يف )السنن الكربى2726احلديث )
 (.الغنيمة...إخل، وصححه األلباين يف )صحيح سنن أيب داود

  .21/233، تكملة اجملموع للمطيعي12/204، البيان 3/296: املهذب (  انظر2)
 / ب من " أ ". 201ل (  هناية3)
 0ب" ) ) وروي ( (  يف "4)
(: " رأيت يف كتاب أخبار زايد، 4/288( )خيص احلبريمل أقف على أثريهما، لكن قال احلافظ ابن حجر يف )التل ( 5)

وال إىل أيب بكر، وال إىل  حملمد بن زكراي الغاليب اإلخباري البصري، بسنده إىل الشعيب قال: مل حيمل إىل رسول هللا 
 عمر، وال إىل عثمان، وال إىل علي برأس ".

(، يف كتاب 8/51( )لنسائي يف )السنن الكربىواستنكر ذلك، أخرج ذلك ا ومحلت الرؤوس إىل أيب بكر الصديق 
(، يف كتاب السري، يف ابب 9/132( )(، والبيهقي يف)السنن الكربى8620السري، يف ابب محل الرؤوس، رقم األثر )

 ما جاء يف نقل الرؤوس. 
  .11/409، فتح العزيز 12/155، البيان 3/282: املهذب (  انظر6)
 0(  ) املسلمني ( ليست يف "ب" 7)
 0ب" ) أموال املسلمني ( (  يف "8)
 ( من سورة النساء. 141( من اآلية )9)
  .21/219، تكملة اجملموع للمطيعي12/190، البيان 5/151، التهذيب 3/293: املهذب (  انظر10)
 0ج" ) إىل ( (  يف "11)
 0ب" ) أرابهبا ( (  يف "12)
  .21/219، تكملة اجملموع للمطيعي12/190، البيان 5/151، التهذيب 3/293: املهذب (  انظر13)
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 ،(3)هًا حلقجرب  (عوض صاحبها من مخس اخلمس (2)مل يعلم حىت قسم (1)فإن) :قال

 .(5)وهللا أعلم (القسمة (4)ول تفسخ)
 ابب قسم الفيء والونيمة

من قوهلم  (8)والفيء ،(7)الفائدة احلاصلة بغري بدل (6)وهو ،مشتقة من الغنم (الونيمة)
  .(9)فاء أي رجع
 ((11)كابما أخذ من الكفار ابلقتال، وإجياف اخليل والرِّ ): الغنيمةالشرع  (10)ويف
، واملراد أنه أخذ على سبيل (16): اإلبل(15)، والرَّكاب(14)يف السري (13)اإلسراع :(12)واإلجياف

 . (17)القهر والغلبة
 :لقوله عليه السالم (ابنقضاء احلرب :ومىت ميل  ذل  ؟ فيه قولن، أحدمها) :قال

 ــــــــــــــ
 0ب" و "ج" ) وإن ( (  يف "1)
 0(  ) حىت قسم ( ليست يف "ب" 2)
  .21/219، تكملة اجملموع للمطيعي12/190، البيان 5/151، التهذيب 3/293: املهذب (  انظر3)
 0ب" ) تنفسخ ( (  يف "4)
 0(  ) وهللا أعلم ( ليست يف "ب" و "ج" 5)
 0ي ( ب" ) وه(  يف "6)
 .1476، القاموس احمليط: 11/93لسان العرب  ( 7)
 0ج" ) فالفيء ( (  يف "8)
ويف الشرع: كل ما أخذ من الكفار من غري قتال. انظر: كفاية  .289، املصباح املنري: 1/48(  انظر: الصحاح 9)

 .507األخيار: 
 0ب" و "ج" زايدة ) عرف ( (  يف "10)
 .3/296(  انظر: املهذب 11)
 0ب" )و إجياف اخليل (  "(  يف12)
 0ب" ) إسراعها ( (  يف "13)
 .15/159، لسان العرب 1/638(  انظر: املغين يف اإلنباء 14)
 0ج" زايدة ) من ( (  يف "15)
 .117، القاموس احمليط: 341(  انظر: حترير ألفاظ التنبيه: 16)
 . 85: فتح املعني: (  انظر17)
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 ألن املال قبل حيازته (ابنقضاء احلرب وحيازة املال :والثاين) ،(1)الغنيمة ملن شهد الوقعة ()
 .(3)االستيالء عليه إال حبيازته (2)معرَّض لالسرتداد فال ميكن

 . (4)وحكى احملاملي القولني فيما به يثبت احلق يف الغنيمة
ابالستيالء ولكن  :والثاين ،ابلقسمة :أحدها ،ثة أقوالوحكى الغزايل فيما به ميلك ثال

 .(7)اإلعراض (6)أو أنه موقوف إىل القسمة :والثالث (5)/،ملكا ضعيفا يسقط ابإلعراض
وعلى اخلالف خيرّج ما إذا حلقهم مدد أو مات من بعض اجملاهدين فرسه بعد انقضاء 

 . (8)احلرب وقبل حيازة املال
ألن حقه سابق على  (وأول ما يبدأ منه بسلب املقتول فيدفع إىل القاتل)قال: 

 أسهم. (10)/(مث يقسم الباقي على مخسة) ،(9)االغتنام
من تقدمي أجرة النقال واحلافظ وتقدمي الرضخ إذا قلنا أنه من أصل الغنيمة  واعلم أنه البد

(11) . 
  لقوله تعاىل: (على مخسة أسهم (12)مث يقسم اخلمس) :قال

   
     

   
  

 ــــــــــــــ
  .21/250، تكملة اجملموع للمطيعي12/224، البيان 3/299: املهذب (  انظر1)
 0ب" و "ج" ) يكمل ( (  يف "2)
 .21/250، تكملة اجملموع للمطيعي12/224، البيان 5/172، التهذيب 3/299: املهذب (  انظر3)
   مل أقف على من نقل قول احملاملي. (4)

 / ب من "ب".114(  هناية ل5)
 ج" ) و (.(  يف "6)
 . 10/267، روضة الطالبني 11/436األصح أنه ميلك ابلقسمة. انظر: فتح العزيز ، و 2/193: الوجيز (  انظر7)
  .21/250، تكملة اجملموع للمطيعي12/224، البيان 5/173، التهذيب 3/299: املهذب (  انظر8)
  .21/237، تكملة اجملموع للمطيعي12/206، البيان 5/158، التهذيب 3/296: املهذب (  انظر9)
  0/ أ من " أ "202(  هناية ل10)
  .21/237، تكملة اجملموع للمطيعي12/206، البيان 5/158، التهذيب 3/296: املهذب (  انظر11)

 0ب" ) الغنيمة ( (  يف "12)
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   (1)(2). 
فاء هللا أ) مايل مما  : لقوله  ((3)]يصرف يف املصاحل[ سهم لرسول هللا ) :قال

بصرفه  (5)وال ميكن ذلك إال ،سلمنيرده على امل (4)( واخلمس مردود عليكم ،عليكم إال اخلمس
 .(6)يف مصاحلهم

وأمهها سد الثوور مث األهم فاألهم من أرزاق القضاة واملاذنني وغري ذل  من ) :قال  
ألن  :وقيل تربكًا ابالفتتاح، :واختلف يف إضافة هذا السهم إىل هللا تعاىل، فقيل (املصاحل

 . (7)اختصاصاً يسقط مبوته ا ابلنيب ليعلم أنه ليس خمتص :وقيل مصارفه مصارف القرب،
دون غريهم من  (1)أي ((9)وبنو املطلب (8)وسهم لذوي القرىب وهم بنو هاشم) :قال

 ــــــــــــــ
 ( من سورة األنفال. 41( من اآلية )1)
 .21/257، تكملة اجملموع للمطيعي12/228، البيان 3/300: املهذب (  انظر2)
 0ط من "ب" (  ما بني املعقوفني سق3)
(، 982(، كتاب التفسري، ابب تفسري سورة األنفال، رقم احلديث )5/188( )سعيد بن منصور يف )السنن (  أخرجه4)

(، 2694كتاب اجلهاد، ابب يف فداء األسري ابملال، رقم احلديث )  ( يف143-3/142( )وأبو داود يف )السنن
( (، والبيهقي يف )السنن الكربى4149م احلديث )كتاب قسم الفيء، رق  ( يف7/149( )والنسائي يف )السنن

كتاب قسم الفيء والغنيمة، ابب بيان مصرف مخس اخلمس... إىل آخره، وكلهم من حديث عبادة بن   ( يف6/303)
(، وكذلك حسنه الدكتور سعد 2/718( )، وصححه الشيخ األلباين يف )سلسلة األحاديث الصحيحةالصامت 

 (.5/198منصور )آل محيد حمقق سنن سعيد بن 
(، كتاب 3/142( )(، وأبو داود يف )السنن6729(، رقم احلديث )11/339( )وله شاهد أخرجه أمحد يف )املسند

(، كتاب قسم الفيء رقم 7/149( )(، والنسائي يف )السنن2694اجلهاد، ابب يف فداء األسري ابملال، رقم احلديث )
(، كتاب قسم الفيء والغنيمة، ابب التسوية يف الغنيمة 6/336)( (، والبيهقي يف )السنن الكربى4150احلديث، )

 .والقوم يهبون الغنيمة، كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
 0ج" ) إىل ( (  يف "5)
  .21/255، تكملة اجملموع للمطيعي12/229، البيان 3/300: املهذب (  انظر6)

 .330-7/329فتح العزيز  ،3/357األقوال يف: تفسري البغوي  (  انظر7)

( بنو هاشم: بطن من قريش من العداننية، وهم بنو هاشم بن عبد مناف، وكان هلاشم مخسة من الولد عبد املطلب 8)
وحنظلة وأسد وصيفي وأبو صيفي، وهاشم امسه عمرو، ومسي هامشا هلشمه الثريد لقومه وللحاج يف شدة احملل. انظر: 

 . 386هناية األرب: 
ملطلب: هم بطن من بين عبد مناف من قريش من العداننية، وأبناء املطلب مخسة هم احلارث وخزمية وعباد و ( بنو ا9)

= 
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 . (2)(3)قريش كذلك فعل رسول هللا 
 عليه السالم؛ (5)إىل الرسول(4)وإن كان القياس يقتضي أن تقدم بنو هاشم؛ ألهنم أقرب/

 .هم أوالد عم أبيهألهنم أوالد جده أما بنو املطلب ف
 .(6)خالفاً للمزين (الذكر مثل حظ األنثيني): قال
على األنثى   (10)ففّضل الذكر فيه (9)األب ابلشرع (8)بقرابة (7)أنه مال مستحق :لنا

 .(11)كمرياث ولد األب
يدفع ما حيصل يف   :وقيل) ،(12)لظاهر اآلية (ويدفع إىل القاصي والداين منهم) :قال  

 = ــــــــــــــ
 : وكاان متآلفني وجرى بنومها على ذلك بعدمها حىت قال النيب  عبد يزيد، واملطلب أخو هاشم جد النيب 

 .77رب: )) مل يفرتق هاشم واملطلب يف جاهلية وال إسالم ((. انظر: هناية األ
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج" 1)
قال: مشيت أان وعثمان بن عفان، فقال: اي رسول هللا، أعطيت بين  يشري الشارح إىل حديث جبري بن مطعم ( 2)

: )إمنا بنو هاشم وبنم املطلب شيء واحد(، أخرجه مبنزلة واحدةن فقال النيب ، وإمنا حنن وهم منك املطلب وتركتنا
  (.3311كتاب املناقب، يف ابب مناقب قريش، رقم احلديث )  ( يف3/1290( )البخاري يف )صحيحه

-21/257 ، تكملة اجملموع للمطيعي230-12/229، البيان 183-5/182، التهذيب 3/301: املهذب (  انظر3)
258.  

 0/ أ من "ب" 115(  هناية ل 4)
 0ب" و "ج" ) النيب ( (  يف "5)
  .202: خمتصر املزين: (  انظر6)
 0ب" ) يستحق ( (  يف "7)
  0ج" ) لقرابة ((  يف "8)
 0ب" ) يف الشرع ( (  يف "9)
 0ب" و "ج" ) فيه الذكر ( (  يف "10)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي6/356ة الطالبني ، روض12/231، البيان 5/182، التهذيب 3/301: املهذب (  انظر11)

21/259.  
   وهي قوله تعاىل:  ( 12)

     
   

  ( من سورة األنفال.41من اآلية ) 
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 (3)؛ ألن اإلمام ال ينقل(2)وهذا ضعيف ،(1)دفعا ملشقة النقل (فيه منهمكل إقليم إىل من 
التوزيع يف بعض  (6)فضل بعد/ (5)حيسب ما حيصل يف كل إقليم وعدد من فيه منهم فإن (4)بل

 . (7)األقاليم شيء نقل وإال فال
يتيم ألن ال ((9) األغنياءو يشرتك فيه الفقراء  :وقيل، الفقراء (8)وسهم لليتامى) :قال

 .(11)ألن غناه ابملال فوق غناه ابألب (وليس بشيء) ،(10)عبارة عن صغري ال أب له
؛ ألنه إذا أفرد (14)الفقراء واملساكني (13)وهو كل حمتاج من ((12)لمساكنيلوسهم ) :قال

 .(15)املساكني تناول الفريقني
ول ) ،(16)يصرف إليهم على قدر حاجاهتم كما يف الزكاة (وسهم لبن السبيل) :قال

  .(1)ألنه عطية من هللا تعاىل فأشبه الزكاة ((17)يعطى الكافر منه شيئا

 ــــــــــــــ
 .7/331زيز فتح الع ،5/183: التهذيب (  انظر1)
 . 6/356، روضة الطالبني 7/331وهو كما قال، فاألول هو الصحيح. انظر: فتح العزيز  ( 2)

 0ب" ) يعقل ( (  يف "3)
 0(  ) بل ( ليست يف "ب" 4)
 0ب" ) وإن ( (  يف "5)
 / ب من " أ ". 202(  هناية ل6)
  .21/259كملة اجملموع للمطيعي، ت6/356، روضة الطالبني 12/231، البيان 3/301: املهذب (  انظر7)
 0ب" ) اليتامى من ( (  يف "8)
 0الفقراء ( و األغنياء  " )ج"و  "أ  (  يف "9)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي6/356، روضة الطالبني 12/232، البيان 5/183، التهذيب 3/301: املهذب (  انظر10)

21/259.  
  .21/259، تكملة اجملموع للمطيعي7/332زيز ، فتح الع12/232، البيان 3/301: املهذب (  انظر11)

 0ملساكني ( ا " )ب"و  "أ  (  يف "12)
 ) أي (.أ " زايدة  (  يف "13)
 0(  ) واملساكني ( ليست يف "ب" 14)
، تكملة اجملموع 7/333، فتح العزيز 12/232، البيان 5/184، التهذيب 3/301: املهذب (  انظر15)

  .21/260للمطيعي
  .21/260، تكملة اجملموع للمطيعي12/233، البيان 3/301ب : املهذ(  انظر16)
 0ب" ) شيء ( (  يف "17)
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]ألن هللا تعاىل أضاف  (بني الوامنني (2)مخاساألويقسم الباقي وهو أربعة ): قال
 . (4)[ (3)نيل اخلمس فدل على أن الباقي للغامنالغنيمة إىل الغامنني واقتطع مخسها أله

أسهم  أن النيب  : )]ملا روى ابن عمر (ثالثة أسهمللراجل سهم وللفارس ): (5)قال
 .(9)سهم للرجل وسهمان للفرس (8)[ (7)أي (6)(للراجل سهماً وللفارس ثالثة أسهم

  .(10)وال يسهم لغري اخليل ابإلمجاع
عليه وسلم مع  (11) صلى هللا/كذلك فعل رسول هللا  (ول يسهم إل لفرس واحد)

 .(14)(13()12)الزبري

 = ــــــــــــــ
 ، تكملة اجملموع للمطيعي7/334، فتح العزيز 12/233، البيان 5/184، التهذيب 3/302: املهذب (  انظر1)

21/260.  
 0" ) أمخاس ( ج"و  "أ  (  يف "2)
  .21/237، تكملة اجملموع للمطيعي12/206ان ، البي5/158، التهذيب 3/296: املهذب (  انظر3)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من"ب" 4)
 0ب" و "ج" ) و يعطى ( (  يف "5)
(،  3/1383(، ومسلم )2708(، كتاب اجلهاد، ابب سهام الفرس، رقم احلديث )3/1051البخاري ) (  أخرجه6)

(، كالمها من حديث ابن عمر 1762رقم احلديث )كتاب اجلهاد والسري، ابب كيفية قسمة الغنيمة بني احلاضرين، 
. 

 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج" 7)
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ج" 8)
  .21/239، تكملة اجملموع للمطيعي12/210، البيان 5/158، التهذيب 3/296: املهذب (  انظر9)
  .27: اإلمجاع البن املنذر: (  انظر10)
 0"ب"  / ب من110(  هناية ل 11)
وابن عمته، وهو أحد   (  هو الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي األسدي، أبو عبد هللا، حواري رسول هللا12)

، اإلصابة 2/307( هـ. انظر: أسد الغابة 36سنة:)  العشرة املشهود هلم ابجلنة، أسلم وهو ابن مثان سنني، تويف
2/553 . 

"، أخرجه البيهقي يف  أن الزبري واىف أبفراس يوم خيرب، فلم يسهم له إال لفرس واحديشري الشارح إىل ما روي "   (13)
كتاب قسم الفيء والغنيمة، ابب ال يسهم إال لفرس واحد، وقد حكم عليه   ( يف329-6/328( ))السنن الكربى

 (.5/67( )( أبنه منقطع، وضعفه األلباين يف )إرواء الغليل3/235( )يف )التلخيص احلبرياحلافظ ابن حجر 
  .21/239، تكملة اجملموع للمطيعي12/210، البيان 5/166، التهذيب 3/297: املهذب (  انظر14)
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 (2)راجال مث حصل له فرس فحضر به) ،دار احلرب (1)أي إىل (وإن دخل) :قال
 . (3)كما لو كان الفرس معه عند دخول الدار  (احلرب إىل أن تنقضي أسهم له

قضاء احلرب مل يسهم جيده إل بعد ان (6)لم)ف ،(5()4)أي هرب (ار فرسهعوإن ) :قال
ألنه خرج من يده بغري اختياره وكان يتوقع  (يسهم له: وقيل) ،(9)(8()7)كما لو نفق  (له

  .(وليس بشيء) ،(11)حال القتال (10)عوده
 (14)أي (القولني (13)عليه فالسهم له يف أظهر (12)وإن غصب فرسا وقاتل) :قال

بناء على  (ايآخر (17)ولصاحب الفرس يف) ،(16)الفرس (15)ويكون عليه أجرة املثل لصاحب
  .(18)القولني يف ربح الدراهم املغصوبة اليت نقدها فيما اشرتاه يف الذمة

 ــــــــــــــ
 0(  ) إىل ( ليست يف "ج" 1)
 0(  ) به ( ليست يف "ج" 2)
  .21/242، تكملة اجملموع للمطيعي12/215، البيان 5/169، التهذيب 3/297: املهذب (  انظر3)
 0(  ) أي هرب ( ليست يف "ج" 4)
 .574، القاموس احمليط: 260(  انظر: املصباح املنري: 5)
 0مل ( و أ " )  (  يف "6)
 0ب" ) نفر ( (  يف "7)
 . 1001( نفق: بفتح النون والفاء، أي مات. انظر: معجم مقاييس اللغة: 8)
  .21/242، تكملة اجملموع للمطيعي12/215، البيان 7/681، حلية العلماء 3/298املهذب : (  انظر9)
 0(  ) عوده ( ليست يف "ج"10)
  .21/242، تكملة اجملموع للمطيعي12/215، البيان 3/298: املهذب (  انظر11)
 0ب" ) فقاتل ( (  يف "12)
 0ب" ) أحد ( (  يف "13)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج" 14)
 0ب" و "ج" ) لصاحبه ((  يف "15)
 0(  ) الفرس ( ليست يف "ب" و "ج" 16)
 0ب" و "ج" زايدة ) القول ( (  يف "17)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي7/374، فتح العزيز 12/214، البيان 7/681، حلية العلماء 3/297: املهذب (  انظر18)

21/241.  
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 . (2)(1)ال يسهم للفرس املغصوب أصال :وقيل
 

أسهم له ) ،(5()4)قليل اللحم (3)أي مهزول (وإن حضر بفرس ضعيف أو أعجف) :قال
  (8)ألنه حيوان يسهم له، فلم يسقط بذلك سهمه (7)/((6)يف أحد القولني دون ايآخر

 .(11)املطلوب من الفرس (10)لفوات املقصود ؛، وال يسهم له يف اآلخر(9)كالرجل
، ومحل (12)يسهم له إن أمكن القتال عليه، وال يسهم له إن مل ميكن القتال عليه :وقيل

 . (14)على هذين احلالني (13)الّنصان
 . (15)ر نصهواألول أقرب إىل ظاه وهذا أقيس،

ومن مات أو خرج عن أن يكون من أهل القتال مبرض قبل أن تنقضي احلرب ) :قال
  .(16)ألنه ليس من أهل القتال (مل يسهم له

 ــــــــــــــ
 0(  ) أصالً ( ليست يف "ب" و "ج" 1)
  .6/384، روضة الطالبني 7/374األول هو األصح. انظر: فتح العزيز والطريق  ( 2)
 0ب" ) ضعيف ( (  يف "3)
 0(  ) قليل اللحم ( ليست يف "ب" و "ج" 4)
 . 10/45، لسان العرب 3/1157(  انظر: الصحاح 5)
 0(  ) دون اآلخر ( ليست يف "ب" و "ج" 6)
  0/ أ من " أ "203(  هناية ل7)
 0) سهمه بذلك (  ب" و "ج"(  يف "8)
  .21/240، تكملة اجملموع للمطيعي12/212، البيان 5/169، التهذيب 3/297: املهذب (  انظر9)
 0(  ) املقصود ( ليست يف "ج" 10)
  .21/240، تكملة اجملموع للمطيعي12/213، البيان 5/170، التهذيب 3/297: املهذب (  انظر11)

 .21/240، تكملة اجملموع للمطيعي12/213، البيان 5/170، التهذيب 3/297: املهذب (  انظر12)
 0ب" ) النصني ( (  يف "13)
  .6/383يف روضة الطالبني  -رمحه هللا-قاله أبو إسحاق املروزي. نقله عنه النووي ( 14)

، روضة الطالبني 7/373وهو كما قال، فالطريق األول هو األصح، وأصح الوجهني املنع. انظر: فتح العزيز  (15)
6/383 . 

 ، تكملة اجملموع للمطيعي7/366، فتح العزيز 12/216، البيان 5/170، التهذيب 3/298: املهذب (  انظر16)
21/243-244. 
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 . (1)يسهم للمريض وإن مل يرج  زوال مرضه :وقيل
كذلك   (إبذن اإلمام (4)حضروا (3)والصيب والكافر إن (2)ويرضخ للعبد واملرأة) :قال

 .(8)وتقدير الرضخ إىل اجتهاد أمري اجليش وال يبلغ به سهم راجل،  (6)(7) هللارسول  (5)فعل/
 :(10)فقد قيل، النساء والصبيان والعبيد ودخلوا دار احلرب وغنموا ماالً  (9)فلو انفرد

 .يراه من املفاضلة كما يقسم الرضخ (13)كما  (12)بينهم(11)خيمس ويقسم اإلمام املال 
  .ويرد الباقي إىل بيت املال (14)يرضخ هلم :وقيل
 ثالثة أسهم بعد إخراج  (2)سهم وللفارس/ (1)يقسم للراجل منهم :وقيل

 ــــــــــــــ
واملذهب أن املرض على قسمني: ما يرجى زواله، وما ال يرجى زواله، فالقسم األول يسهم  ،5/170: التهذيب (  انظر1)

 . 6/378، روضة الطالبني 7/366أظهرمها: أنه يسهم له. انظر: فتح العزيز له قوال واحدا، والقسم الثاين على قولني، 

كتاب اجلهاد والسري، ابب النساء الغازايت يرضخ هلن وال يسهم   ( يف3/1444( )أخرجه مسلم يف )الصحيح  (2)
 . ( من حديث ابن عباس 1812والنهي عن قتل صبيان أهل احلرب، رقم احلديث )

 ج" ) إذا ((  يف "3)
 0ج" ) إذا حضر ( (  يف "4)
 0/ أ من "ب" 116(  هناية ل5)
كتاب اجلهاد والسري، يف ابب النساء   ( يف3/1445( )للعبد واملرأة، فأخرجه مسلم يف )صحيحه أما رضخه   (6)

  .(، من حديث ابن عباس 1812الغازايت يرضخ هلن وال يسهم، احلديث رقم )
كتاب السري، يف ابب شهود من ال فرض عليه   ( يف9/30( ) )السنن الكربىوأما رضخه للصيب، فأخرجه البيهقي يف

 القتال، عن الشافعي تعليقا. 
هم الفارس والراجل، كتاب سري األوزاعي، يف ابب س  ( يف7/563) األمرضخه للكافر، فأخرجه الشافعي يف وأما 

 االستعانة ابملشركني، وضعف إسناده.كتاب السري، يف ابب ما جاء يف   ( يف9/37) السنن الكربىوالبيهقي يف 

  .21/245، تكملة اجملموع للمطيعي12/218، البيان 7/681، حلية العلماء3/298: املهذب (  انظر7)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي12/221، البيان 5/164، التهذيب 7/681، حلية العلماء3/298: املهذب (  انظر8)

21/247. 
 0( ب" و "ج" زايدة ) به (  يف "9)
 ) ال (.أ " زايدة  (  يف "10)
 0(  ) املال ( ليست يف "ب" و "ج" 11)
 0(  ) بينهم ( ليست يف "ج" 12)
 0ب" و "ج" ) على ما ( (  يف "13)
 0ب" و "ج" زايدة ) منه ( (  يف "14)
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 .(3)اخلمس
  .(5): واألول أصح(4)الطربي قال القاضي أبو الطيب

 .يرضخ هلم ويؤخذ الباقي :وإن غنم أهل الكتاب ومل يكن قد أذن هلم اإلمام فقد قيل
 .(6)يرتك يف أيديهم وال خيمس :وقيل
أيضاً؛  (8)ويستحق أجرته (7)أي (ويف األجري ثالثة أقوال، أحدها: يسهم له) :قال

  (9)ألن استحقاق السهم ابحلضور واستحقاق األجرة ابلتمكني وقد اجتمع له األمران
 :والثالث)، (12)(11)العبد (10)ألن منفعته مستحقة لغريه فأشبه (والثاين: يرضخ له)

  .أي ملدة القتال (خيريَّ فإن اختار السهم فسخت اإلجارة وسقطت األجرة
 .(14)احلرب إىل انقضاء القتال (13)ملدة دخول دار :وقيل

 = ــــــــــــــ
 0(  ) منهم ( ليست يف "ب" و"ج" 1)
 0/ ب من "ج" 268(  هناية ل2)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي6/371، روضة الطالبني 12/220، البيان 7/672األقوال يف: حلية العلماء (  انظر3)

21/245.  
 ليست يف " أ " و "ج". (  ) الطربي (4)
، روضة 7/354، وقوله هذا هو املذهب. انظر: فتح العزيز 7/682يف حلية العلماء  -رمحه هللا-نقله عنه الشاشي  ( 5)

  .6/371الطالبني 

، وروضة 7/354يف فتح العزيز  -رمحهما هللا-، واملذهب الثاين وبه جزم الرافعي والنووي 12/218: البيان (  انظر6)
  .6/372الطالبني 

 0(  ) أي ( ليست يف "ب" 7)
 0ب" و "ج" ) األجرة ( (  يف "8)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي12/221، البيان 5/170، التهذيب 7/683، حلية العلماء3/299: املهذب (  انظر9)

21/247.  

 0ب" ) فهو ( (  يف "10)
 0ب" ) كالعبد ( (  يف "11)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي12/221، البيان 5/170، التهذيب 7/683، حلية العلماء3/299: املهذب (  انظر12)

21/247.  
 0(  ) دار ( ليست يف "ج" 13)
  .6/381، روضة الطالبني 7/369واألول هو األصح. فتح العزيز  ( 14)
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 (2)ألن املنفعة الواحدة ال يستحق هلا (1)/(وإن اختار األجرة سقط السهم)
 .(3)عوضان

يري ال جييء إال إذا كان املستأجر هو اإلمام ألجل قول التخ :أبو علي الطربي (4)وقال
 . (5)مصلحة الغامنني حلفظ دواهبم وشبهه

حضوره يف  (7)املسألة مفروضة يف اإلجارة املقدرة ابلزمان املتناول لوقت/ (6)أن واعلم 
 . (8)القتال، فأما إذا مل يكن كذلك فإنه يستحق السهم قوال واحدا

إذا مل يقاتلوا مل يستحقوا قوالً  (11)فأما ،اخلالف إذا قاتلوا (10)هذا :اخلراسانيون (9)وقال
 . (12)واحداً 

ألهنم مل  ؛وال يسهم هلم (13)أي (يرضخ هلم :ويف جتَّار العسكر قولن أحدمها) :قال
شهود  (16)ألهنم من (يسهم هلم :والثاين) ،(15)ولكن حصل نوع إرهاب (14)يقصدوا اجلهاد

 ــــــــــــــ
 / ب من " أ ". 203ية لهنا  (1)
 0ب" و "ج" ) هبا ( (  يف "2)
، تكملة 7/369، فتح العزيز 12/221، البيان 5/171، التهذيب 7/683، حلية العلماء3/299: املهذب (  انظر3)

  .21/247اجملموع للمطيعي
 0ب" و "ج" ) قال ( (  يف "4)
  .6/380لك انظر: روضة الطالبني ، وكذ12/221يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين   (5)
 0ج" زايدة ) هذه ( (  يف "6)
 0/ ب من "ب" 116(  هناية ل 7)
 .6/380روضة الطالبني  ،5/170: التهذيب (  انظر8)
 0ج" ) قال ( (  يف "9)
 0ج" ) وهذا ( (  يف "10)
 0ب" ) أما ( (  يف "11)
 . 1/469: الوجيز (  انظر12)
 0" (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج13)
 0ب" ) القتال ( (  يف "14)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي12/223، البيان 5/171، التهذيب 7/684، حلية العلماء3/299: املهذب (  انظر15)

21/248.  
 0(  ) من ( ليست يف "ب" 16)
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  .(1)الوقعة
وإن مل ) ،(2)ألن اجلهاد هو القتال وقد حتقق منهم (تلوا أسهم هلمإن قا :وقيل) :قال

  .(4)اوتوجيههم (3)تقدم ذكرمها (يقاتلوا فعلى قولني
 . (7)قوالً واحداً  (6)يسهم هلم (5)فأما إذا مل يقاتلوا فال ،القوالن إذا قاتلوا :وقيل
الونيمة  فيه ثالثة أقوال أحدها: من أصل  (9)الرضخ (8)ومن أين يكون) :قال
ابحلضور فأشبه  (11)ألنه مستحق (من أربعة أمخاسها :والثاين) ،(10)وأجرة النقال (كالسلب

ألنه من املصاحل وأما األربعة أمخاس فإهنا  (من سهم املصاحل :والثالث)، (12)سهم الغزاة
  .(14)[ (13)مستحقة للغامنني ]فال يتصرف فيها من غري رضاهم

 ــــــــــــــ
 ، تكملة اجملموع للمطيعي12/223، البيان 5/171، التهذيب 7/684، حلية العلماء3/299: املهذب (  انظر1)

21/248.  

  .21/248، تكملة اجملموع للمطيعي12/223، البيان 5/171: التهذيب (  انظر2)
 0(  ) تقدم ذكرمها ( ليست يف "ب" و "ج" 3)
 0ب" و "ج" زايدة ) ما تقدم ( (  يف "4)
 0ب" ) مل ( (  يف "5)
 0(  ) هلم ( ليست يف "ج" 6)
، والطريق الثاين هو املذهب، وأصح القولني فيما 12/223ن ، البيا7/684، حلية العلماء3/299: املهذب (  انظر7)

 .6/382، روضة الطالبني 7/370إذا مل يقاتلوا املنع. انظر: فتح العزيز 
 0(  )يكون ( ليست يف "ج" 8)
 0ج" ) يرضخ هلم ( (  يف "9)
 موع للمطيعي، تكملة اجمل7/353، فتح العزيز 12/220، البيان 5/166، التهذيب 3/299: املهذب (  انظر10)

21/247.  
 0ب" و "ج" ) يستحق ( (  يف "11)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي2/523، اإلقناع12/220، البيان 5/166، التهذيب 3/299: املهذب (  انظر12)

21/247.  
 ، تكملة اجملموع للمطيعي7/353، فتح العزيز 12/221، البيان 5/166، التهذيب 3/299: املهذب (  انظر13)

21/247.  
 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 14)
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 . (2)يف أهل الذمة خاصةالثالث جيري  (1)إن القول :وقيل
 (إىل جهة) ،(4)من اجليش الذي قد خرج إىل العدو (3)أي (وإن خرج سريتان) :قال

أي  (اشرتكوا فيه (8)شيئا (7)فونمت إحدامها) ،(6)(5)واحدة أي يف طريقني أو طريق واحد
  .(9)السريتان واجليش ؛ ألنه جيش واحد

شارك إحدى السريتني وال اجليش فأما لو مل يكن اجليش قد خرج إىل العدو مل ت
 . (11)فيما غنمت (10)األخرى

اجليش سريتني إىل موضعني فونمت  (15)أمري (14)/(13)وإن بعث) :(12)/قال
ما يونمه اجليش  :وقيل)، (17)كما يشرتكون فيما يغنمه اجليش  (شيئا اشرتكوا فيه (16)إحدامها

 ــــــــــــــ
 0(  ) القول ( ليست يف "ج" 1)
، واملذهب أن الرضخ من أربعة أمخاس الغنيمة، وعدم 21/247، تكملة اجملموع للمطيعي12/221: البيان (  انظر2)

  .6/371، روضة الطالبني 7/354التفريق بني أهل الذمة وغريهم. انظر: فتح العزيز 

 0ست يف "ب" (  ) أي ( لي3)
  .21/252، تكملة اجملموع للمطيعي12/225، البيان 3/299: املهذب (  انظر4)
 0ب" ) واحدة ( (  يف "5)
  .21/252، تكملة اجملموع 2/520، اإلقناع12/225، البيان 7/685، حلية العلماء3/299: املهذب (  انظر6)
 0ج" ) أحدمها ( (  يف "7)
 0(  ) شيئاً ( ليست يف "ج" 8)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي7/367، فتح العزيز 12/225، البيان 5/175، التهذيب 3/299: املهذب (  انظر9)

21/252.  

 0ج" ) لألخرى ( (  يف "10)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي6/379، روضة الطالبني 12/226، البيان 5/175، التهذيب 3/300: املهذب (  انظر11)

21/252.  
 0ن "ب" / أ م117(  هناية ل12)
 0ج" ) نفذ بعض ( (  يف "13)
 0/ أ من " أ "204(  هناية ل 14)
 0ج" ) أمراء ( (  يف "15)
 0حديهما ( أج" ) (  يف "16)
، 2/520، اإلقناع6/379، روضة الطالبني 12/226، البيان 7/685، حلية العلماء3/300: املهذب (  انظر17)

= 
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 (كل واحدة من السريتني يكونوما تونمه  )، (1)العتضاده هبما (مشرتك بينه وبني السريتني
فيه  (4)ول تشاركهما) ،(3)العتضادها به (بني السرية الوامنة وبني اجليش) ،(2)أي مشرتكا

 . (6)ليست أبصل لألخرى (5)ألن إحدامها (السرية األخرى
واجليش حبيث ينصر بعضهم  (9)أن يتقارب السريتان (8)ويشرتط :اخلراسانيون (7)قال

 .(10)البعض عند احلاجة

 = ــــــــــــــ
  .21/252تكملة اجملموع للمطيعي

، تكملة 2/520، اإلقناع7/367، فتح العزيز 12/226، البيان 7/685، حلية العلماء3/300: املهذب (  انظر1)
  .21/252اجملموع للمطيعي

 0(  ) أي مشرتكا ( ليست يف "ب" و "ج" 2)
، 2/520، اإلقناع6/379، روضة الطالبني 12/226، البيان 7/685، حلية العلماء3/300: املهذب (  انظر3)

  .21/252يتكملة اجملموع للمطيع
 0ب" و "ج" ) تشاركها ( (  يف "4)
 0حديهما ( إج" ) (  يف "5)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي2/520، اإلقناع12/226، البيان 7/685، حلية العلماء3/300: املهذب (  انظر6)

21/252.  

 0ب" ) قال ( (  يف "7)
 0ب" ) يشرتط ( (  يف "8)
 0ب" ) السريتني ( (  يف "9)
 .6/380، روضة الطالبني 7/378، واملذهب على عدم اشرتاطه. انظر: فتح العزيز 1/469الوجيز : (  انظر10)
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 صلف
أخذ من الكفار من غري قتال كاملال الذي تركوه  (1)وأما الفيء فهو كل مال) :قال

وارث له من أهل  (2)فزعا من املسلمني، واجلزية، واخلراج، واألموال اليت ميوت عنها من ل/
مخسها إىل أهل  (4)أهنا ختمس فيصرف) ،(3)وهو اجلديد (أحدمها :الذمة، وفيها قولن

   :ملال الذي تركوه فزعا من املسلمني فلقوله تعاىلأما ا (اخلمس
    

    
   

  
  (5)(6)، وأما الباقي فبالقياس عليه، 

وما  ،(8)أو بذلوه للكف عنهم (7)أي (ل خيمس إل ما هربوا عنه فزعا من املسلمني :والثاين)
 .(11)املأخوذ ابلبيع (10)مأخوذ من غري خوف فأشبه املال (9)عداه ال خيمس؛ ألنه مال

أي املرابطني  ((13)أنه ألجناد املسلمني :أحدمها :قولن (12)هاويف أربعة أمخاس): قال
كان يستحق ذلك ملا   إذا نشطوا ؛ ألن النيب  (1)املقيمني هبا دون الذين يغزون/ (14)يف الثغور

 ــــــــــــــ
 0ب" ) ما ( (  يف "1)
 0/ أ من "ج"269(  هناية ل 2)
  .21/263، تكملة اجملموع 2/527، اإلقناع12/234، البيان 7/690، حلية العلماء3/302: املهذب (  انظر3)
 0" ) ويصرف ( ويف "ج (ب" )فينصرف(  يف "4)
 ( من سورة احلشر. 7( من اآلية )5)
  .21/263، تكملة اجملموع للمطيعي528-2/527، اإلقناع12/234، البيان 3/302: املهذب (  انظر6)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج" 7)
 0ب" و "ج" ) عن قتاهلم ((  يف "8)
 0(  ) مال ( ليست يف "ب" و "ج" 9)
 0" و "ج" ) مال ( ليست يف "ب  (10)
  .21/263، تكملة اجملموع للمطيعي12/234، البيان 7/691، حلية العلماء3/302: املهذب (  انظر11)
 0" ) أمخاسه ( ج"و  "أ  (  يف "12)
 0(  اإلسالمب" ) (  يف "13)
 0ب" و "ج" ) للثغور ( (  يف "14)
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بينهم  (6)فيقسم) ،(5)وهذا املعىن موجود فيهم ،(4)من الرعب (3)هللا تعاىل له يف قلوهبم (2)ألقى
ألن ( أنه للمصاحل :والثاين)، (7)وال يصرف ما زاد على كفايتهم إىل غريهم (على قدر كفايتهم

وأهل املصاحل  ،(10)اخلمس(9)يف حياته لشرفه فأشبه مخس/ (8)كان يستحقه له  النيب 
 .((12)مسالاإل (11)أجناد)

بعض  (14)وقال (، والباقي للمصاحل(13)فيعطون من ذل  قدر كفايتهم): قال
 . (16)(15)ةـارف اخلمس لظاهر اآليـأنه يصرف مجيع الفيء إىل مص :اخلراسانيني لنا قول آخر

 = ــــــــــــــ
 0/ ب من "ب" 117(  هناية ل 1)
 0ج" ) أفاء ( (  يف "2)
 0ج" ) قلوب الكفار ( ب" و "(  يف "3)
(، أخرجه ، وفيه: )نصرت ابلرعب مسرية شهريشري الشارح إىل ما جاء يف الصحيحني من حديث جابر  ( 4)

( 371-1/370( )(، ومسلم يف )صحيحه328كتاب التيمم، احلديث رقم )  ( يف1/128( )البخاري يف )صحيحه
 (. 521ضع الصالة، رقم احلديث )كتاب املساجد وموا  يف

 ، تكملة اجملموع للمطيعي7/335، فتح العزيز 12/236، البيان 5/184، التهذيب 3/303: املهذب (  انظر5)
21/264.  

 0يقسم ( ل) ف أ " (  يف "6)
  .21/264، تكملة اجملموع للمطيعي12/236، البيان 5/184: التهذيب (  انظر7)
 0و "ج" (  ) له ( ليست يف "ب" 8)
 / ب من " أ ". 204(  هناية ل9)
  .21/264، تكملة اجملموع للمطيعي12/236، البيان 3/303: املهذب (  انظر10)
 0ب" ) وأجناد ( (  يف "11)
 0(  سلمنيأ " ) امل (  يف "12)
 0ج" ) كفاايهتم ( (  يف "13)
 0ج" ) قال ( (  يف "14)
     وهي قوله تعاىل:  ( 15)

    
   

  
  

  ( من سورة احلشر.7من اآلية ) 

، روضة 7/335اين. انظر: فتح العزيز ، وهذا هو القول الثالث يف املسألة، واألظهر هو الث1/467: الوجيز (  انظر16)
= 
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قوالن، أحدمها:  (5)أمخاس (4)األربعة (3)قدر العطية من (2)ويف :املستظهري (1)وقال يف
 . (7)جيوز أن يعطى زايدة عليها :والثاين ،يعطى الكفاية (6)أنه

اقتداء  ( ابملهاجرين ويقدم األقرب فاألقرب إىل رسول هللا  (8)ويبدأ فيه): قال
 :أنه قال ملا روي عن عمر  (ويسّوي بني بين هاشم وبين املطلب) ،(9)(10) بعمر

 (11)وإذا كان ،وهو يعطيهم فإذا كان السن يف اهلامشي قدمه على املطليب حضرت رسول هللا 
 . (13)(12)يف املطليب قدمه على اهلامشي

 (  (15)رسول هللااستوى بطنان يف القرب قدم من فيه أصهار  (14)فإن): قال
جية بنت ؛ ألن خد (1)على بين عبد الدار بن قصي (16)فيقدم بنو عبد العزى بن قصي

 = ــــــــــــــ
  .6/358الطالبني 

 0(  ) يف ( ليست يف "ب" 1)
 0ب" ) يف ( (  يف "2)
 0ج" ) يف ( (  يف "3)
 0ج" ) أربعة ((  يف "4)
 0ج" ) األمخاس ( (  يف "5)
 0(  ) أنه ( ليست يف "ج" 6)
  .7/692: حلية العلماء (  انظر7)

 0(  ) فيه ( ليست يف "ب"8)
كتاب قسم الفيء   ( يف6/364( )(، والبيهقي يف )السنن الكربى9/495( )الشافعي يف )املسند أخرج أثر عمر   (9)

 .والغنيمة، يف ابب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية

 ي، تكملة اجملموع للمطيع6/361، روضة الطالبني 12/238، البيان 5/185، التهذيب 3/303: املهذب (  انظر10)
21/267.  

 0ج" زايدة ) السن ( (  يف "11)
(، كتاب قسم الفيء والغنيمة، ابب إعطاء الفيء على الديوان ومن 6/364( )البيهقي يف )السنن الكربى (  أخرجه12)

 يقع به البداية. 

  .21/267، تكملة اجملموع للمطيعي12/238، البيان 3/303: املهذب (  انظر13)

 0ب" ) فإذا ( (  يف "14)
 0(  النيبأ " )  يف "  (15)
 . 306بنو عبد العزى: بطن من بين قصي بن كالب من قريش من العداننية. انظر: هناية األرب:  ( 16)
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 . (3)رضي هللا عنها منهم (2)خويلد
 (5)أي إذا فرغت قريش قدم األنصار على غريهم آلاثرهم/ ((4)مث األنصار): قال

  .(6)احلميدة
كل من ينتسب إىل النضر بن كنانة فهو   :واختلف الناس يف قريش فمنهم من قال

  .(8)قريش (7)من
 . (11)كل من ينتسب إىل فهر بن مالك فهو من قريش  :(10)قال (9)ومنهم من

أنه يقدم العرب منهم على العجم وهذا الشرف  (13)اعلم (الناس (12)سائربمث ): قال
 . (16)على قدر حاجاهتم (15)ال للتفضيل يف العطاء بل التفضيل بينهم يكون (14)يعترب للتقدمي

 = ــــــــــــــ
والسباق.  ( بنو عبد الدار: بطن من قصي بن كالب من العداننية، وكان لعبد الدار من الولد عثمان وعبد مناف1)

 . 306انظر: هناية األرب: 
وأم أوالده إال إبراهيم،  ت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية األسدية، زوج النيب هي خدجية بن ( 2)

رضي -وهي يف األربعني من عمرها، وكانت أول من آمن من الرجال والنساء مجيعا، وكانت وفاهتا  تزوجها النيب 
 . 7/80 ، أسد الغابة4/379قبل اهلجرة بثالث سنني. انظر: االستيعاب  -هللا عنها

 .6/361، روضة الطالبني 12/239، البيان 3/304: املهذب (  انظر3)
 0ب" ) ابألنصار ((  يف "4)
 0/أ من "ب" 118(  هناية ل 5)
 .7/339فتح العزيز  ،12/240، البيان 3/304: املهذب (  انظر6)
 0(  ) من ( ليست يف "ب" 7)
 0ب" ) قرشي ( (  يف "8)
 0ب" (  ) منهم من ( ليست يف "9)
 0ب" زايدة ) بعضهم ( (  يف "10)
، روضة 7/338، واألول هو األصح. انظر: فتح العزيز 7/338، فتح العزيز 3/303القولني يف: املهذب  (  انظر11)

  .6/361الطالبني 
 0أ " ) سائر (  (  يف "12)
 0ب" و "ج" ) واعلم ( (  يف "13)
 0ب" زايدة ) منهم ( (  يف "14)
 0ينهم ( ج" ) يكون ب(  يف "15)
 0ب" و "ج" ) احلاجات ( (  يف "16)

  .6/362، روضة الطالبني 12/240: البيان انظرو  
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ألهنم إذا علموا أنه يفعل  (الكفاية (1) زوجتهو ومن مات منهم دفع إىل ورثته ) :قال
  .(3)اجلهاد (2)مع عياهلم ذلك انبعثوا على

من أهل اجلهاد، فعلى هذا ال  (4)علته احتمال بلوغ الصيب وصريورته/ :قال اخلراسانيون
 . (5)يعطى إال الذكور

أي ويكون من  (وإن مل خيرت ترك ،فإن بلغ الصيب واختار أن يفرض له فرض له) :قال
  .(6)الذين إذا نشطوا غزواأهل الصدقات 

 . (7)أنه ال يعطى ورثته وال زوجته شيئا من الفيء أصال :ولنا قول آخر
عليه زمانة أو  (8)أي كما لو طرت (ومن خرج عن أن يكون من أهل املقاتلة) :قال

 .(15)(14)ابلذرية (13)يلتحق (12)سبب استحقاقه إال أنه (11)لزوال ((10)سقط حقه) ،(9)عمى

 ــــــــــــــ
 0(  زوجته وورثته " )ج"و  "أ  (  يف "1)
 0ب" ) إىل ( (  يف "2)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي7/341، فتح العزيز 12/242، البيان 5/185، التهذيب 3/304: املهذب (  انظر3)

21/272.  

  0/ أ من " أ "205هناية ل(  4)
، والصحيح عدم التفريق بني الذكور واإلانث. انظر: فتح العزيز 12/243يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنهم العمراين  ( 5)

 .6/363، روضة الطالبني 7/341
  .21/273، تكملة اجملموع للمطيعي6/363، روضة الطالبني 12/243، البيان 5/185: التهذيب (  انظر6)
، روضة الطالبني 7/341، واملذهب هو األول. انظر: فتح العزيز 5/185، التهذيب 3/304: املهذب (  انظر7)

6/363.  

 0ج" ) طرأت ( (  يف "8)
  .21/272، تكملة اجملموع للمطيعي12/242، البيان 5/186، التهذيب 3/304: املهذب (  انظر9)
 0ب" ) سهمه ( (  يف "10)
 0ج" ) وزال ( (  يف "11)
 0ب" ) أن ( (  يف "12)
 0ب" ) يصري ( (  يف "13)
 0ب" ) من الذرية ( (  يف "14)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي6/363، روضة الطالبني 12/242، البيان 5/185، التهذيب 3/304: املهذب (  انظر15)

21/272.  
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 . (3)مرضه (2)استحق وإن طال/ (1)يرجى زوالهوإن مرض مرضا 
إهنا للمصاحل صارت وقفا تصرف  :وقلنا ،وإن كان يف مال الفيء أراضي): قال
  .(5)أن تكون وقفا (4)ألن املصلحة فيها (غلتها فيها

كما أنه ملا وجب رق النساء والصبيان   ؛(6)وتصري وقفا من غري لفظ على أحد الوجهني
 .(7)رقوا من غري لفظ

على  (10)ملكا مطلقا (9)هذا سهم ذوي القرىب فإنه يقسم بينهم/ (8)واعلم أنه يستثىن عن
ابلتفضيل إذ هو مقسوم بينهم للذكر  (12)؛ ألنه ال مدخل الجتهاد اإلمام فيه(11)أصح الوجهني

 . (13)مثل حظ األنثيني
  ،(16)(15)أمخاس (14)أي األربعة (إهنا للمقاتلة: وإن قلنا): قال

 تصري وقفا : وقيل)، (17)كأربعة أمخاس الغنيمة  (مقسمت بينه)
 ــــــــــــــ
 0ب" ) برؤه ( (  يف "1)
 0/ ب من "ج" 269(  هناية ل2)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي7/340، فتح العزيز 12/242، البيان 5/185التهذيب  ،3/304: املهذب (  انظر3)

21/272.  

 .(  ) فيها ( ليست يف "ج"4)
  .21/275، تكملة اجملموع للمطيعي12/242، البيان 5/187، التهذيب 3/305: املهذب (  انظر5)

  .6/365، روضة الطالبني 7/343واألصح هو الثاين. انظر: فتح العزيز ( 6)

  .21/276، تكملة اجملموع للمطيعي6/365، روضة الطالبني 12/242، البيان 5/187: التهذيب (  انظر7)
 0ب" ) من ( (  يف "8)
 0/ ب من "ب" 118(  هناية ل9)
 0ب" و "ج" ) طلقاً ( (  يف "10)
  .6/365، روضة الطالبني 7/344واملذهب عدم االستثناء. انظر: فتح العزيز ( 11)
 0ب" و "ج" ) فيه الجتهاد اإلمام ( "(  يف 12)
 . 5/182: التهذيب (  انظر13)
 0ج" ) أربعة ( (  يف "14)
 0ج" ) األمخاس ( (  يف "15)
  .21/275، تكملة اجملموع للمطيعي12/246، البيان 5/187، التهذيب 3/305: املهذب (  انظر16)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي7/343العزيز ، فتح 12/246، البيان 5/187، التهذيب 3/305: املهذب (  انظر17)

= 
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بدليل أنه جيوز له أن  ،ألن الجتهاد اإلمام مدخال يف مال الفيء (غلتها بينهم (1)وتقسم
 .(2)يفضل البعض على البعض واملصلحة أن تكون وقفا خبالف الغنيمة

 = ــــــــــــــ
21/275. 

 0ب" و "ج" ) تصرف ( (  يف "1)
 .6/365، روضة الطالبني 12/247، البيان 5/187، التهذيب 3/305: املهذب (  انظر2)
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 باب عقد الذمة وضرب الجزية
 .(2)لعرب جزيت ديين أي قضيتهمن جزى جيزى إذا قضى تقول ا (1)جلزية فعلةا

دارا وإما على بقائهم يف  ،إما على إقرارهم على الكفر ،: هي مشتقة من اجلزاء(3)وقيل
 . (4)مإلسال

ألنه من  (فوض إليه اإلمام (6)يصح عقد الذمة إل من اإلمام أو ممن (5)ل) :قال
 .(8)(7)املصاحل العظام
 ، ول شبهة كتاب كعبدة األواثنتعقد الذمة ملن ل كتاب له (9)ول/): قال
    ملفهوم قوله تعاىل: ؛مجع مرتد ((10)ةواملرتد

   
     

  (11)(12) . 
 :جريدقال يف الت (ومن دخل يف دين اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل) :قال

 ــــــــــــــ
 0(  ) فعلة ( ليست يف "ج" 1)
 .5/1838(  انظر: الصحاح 2)
 0(  ) قيل ( ليست يف "ج" 3)
ويف الشرع: هي مال يلتزمه كافر بعقد خمصوص. انظر:  .3/145، لسان العرب 1/643اء (  انظر: املغين يف اإلنب4)

 .335النهاية: 
 0ب" ) وال ( (  يف "5)
 0ب" ) من ( (  يف "6)
 0(  ) العظام ( ليست يف "ب"7)
 ، إخالص الناوي509-508، كفاية األخيارص12/273، البيان 7/505، التهذيب 3/312: املهذب (  انظر8)

  .21/326، تكملة اجملموع للمطيعي4/216، حتفة احملتاج4/243
 / ب من " أ ". 205(  هناية ل9)
 0(  ينأ " ) واملرتد (  يف "10)
 ( من سورة التوبة. 29( من اآلية )11)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي12/250، البيان 7/497، التهذيب 7/695 ، حلية العلماء3/306: املهذب (  انظر12)

21/290.  
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 . (2)القرآن ؛ ألنه دخل يف دين ابطل فأشبه عبدة األواثن (1)وذلك بعد نزول
ال  :والثاين ،وهل نسخت التوراة ابإلجنيل فيه وجهان، أظهرمها: نعم :يف احلاوي (3)قال

عيسى عليه السالم فإنه مل ينكر على اليهود إال أهنم غرّيوا  (4)وأما ،بل إمنا نسخت ابلقرآن
 ،(7)عيسى عليه السالم فهو على الباطل (6)بعد مبعث (5)ى األول من دان ابليهوديةفعل ،وبدلوا

 . (10)(9)هو على احلق(8)/ :وعلى الثاين
 ا)سنو  :لقوله  (واجملوس) ،(12)لآلية ((11)وجيوز أن يعقد لليهود والنصارى): قال

  .(13)(هبم سنة أهل الكتاب

 ــــــــــــــ
 0ب" زايدة ) الكتاب وهو ( (  يف "1)
  .12/253ومل ينسبه لصاحب التجريد. انظر: البيان  -رمحه هللا-نقله العمراين ( 2)
 0ب" ) وقال ( (  يف "3)
 0ب" ) فأما ( (  يف "4)
 0ب" و "ج" ) ابليهود ( (  يف "5)
 0(  ) مبعث ( ليست يف "ب" و "ج" 6)
 0ب" و "ج" ) ابطل ( (  يف "7)
 0/ أ من "ب" 119هناية ل (  8)
 0ب" و "ج" ) حق ( (  يف "9)
، واملذهب موافق لقول صاحب احلاوي أن التوراة منسوخة ابإلجنيل. انظر: فتح 14/289: احلاوي الكبري (  انظر10)

  .10/305، روضة الطالبني 11/507العزيز 
 0(  ) والنصارى ( ليست يف "ب" 11)
    يشري الشارح إىل قوله تعاىل: ( 12)

   
       من

 ( من سورة التوبة.29اآلية )
كتاب الزكاة، ابب جزية أهل الكتاب واجملوس، واللفظ له، وعبد الرزاق   ( يف1/278( )أخرجه مالك يف )املوطأ  (13)

( (، والبزار يف )املسند10025ابب أخذ اجلزية من اجملوس، رقم احلديث ) ( يف69-6/68( )يف )املصنف
كتاب اجلزية، ابب   ( يف190-9/189( )(، والبيهقي يف )السنن الكربى1056( رقم احلديث )3/264-265)

 .اجملوس أهل كتاب واجلزية تؤخذ منهم، وكلهم من حديث عبد الرمحن بن عوف 
 (.5/88) (: ))وهو منقطع((، وضعفه األلباين يف إرواء الغليل3/375) يف التلخيص احلبريقال احلافظ ابن حجر 

(، أبواب اجلزية واملوادعة، ابب اجلزية واملوادعة مع أهل الذمة واحلرب، 3/1151ويشهد ملعناه ما أخرجه البخاري )
= 
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قبل النسخ  (1)ن دخل يف دين اليهود والنصارى ومل يعلم هل دخلومل): قال
؛ ألنه ملا أشكل األمر  (4)وتغلب (3)وتنوخ (2)أي كنصارى العرب وهم هبراء (والتبديل أو بعده

 . (5)جوزان ذلك احتياطا حلقن الدم
وقد  (ل جيوز :وقيل ،جيوز أن يعقد هلم :فقد قيل (7)والصابئة (6)وأما السامرة) :قال
 . (9)النكاح (8)بينا ذلك يف
أي   (ومن متس  بدين إبراهيم وشيث وغريمها من األنبياء عليهم السالم): قال

 لعموم  (يعقد هلم (1):فقد قيل) ،وزبور داود عليهما السالم (10)كصحف آدم
 = ــــــــــــــ

 أخذها من جموس هجر((. (، ))أن رسول هللا 2987رقم احلديث )
 ، إخالص الناوي509، كفاية األخيار ص12/252، البيان 7/493، التهذيب 3/306ذب : املهانظرو  

  .4/216، حتفة احملتاج4/244
 0) فيه ( زايدة  "أ  (  يف "1)
هبراء: وهم قبيلة من قضاعة، نزل أكثرها مدينة محص من الشام، وهم ينسبون إىل جدهم هبراء بن عمرو بن احلاف  ( 2)

 . 1/132عمرو. انظر: اللباب يف هتذيب األنساب بن قضاعة أخو بلي بن 
تنوخ: بفتح التاء وضم النون، وهو اسم لعدة قبائل من قضاعة وهم نزار واألحالف وفهمي اجتمعوا قدميا ابلبحرين  ( 3)

ية ، هنا1/154وحتالفوا على التناصر فأقاموا هناك فسموا تنوخا، والتنوخ اإلقامة. انظر: اللباب يف هتذيب األنساب 
 . 178األرب: 

تغلب: بفتح التاء وكسر الالم، حي من وائل من ربيع من العداننية، والنسبة إليهم تغليب، وكانت بالدهم ابجلزيرة  ( 4)
 . 175الفراتيه وتعرف بداير ربيعة، وكانت النصرانية غالبة عليهم جملاورهتم الروم. انظر: هناية األرب: 

  .4/245، إخالص الناوي12/253 ، البيان7/493: التهذيب (  انظر5)
وأنكروا نبوة من بعدهم  -عليهم السالم -السامرة: وهي إحدى الفرق اليهودية، يثبتون نبوة موسى وهارون ويوشع ( 6)

وقبلتهم جبل يقال له كزيرمي بني بيت املقدس وانبلس، وهلم توراة غري  -عليه السالم -إال نبيا واحدا بشر به موسى
، 1/117د سائر اليهود، وهم ابلشام ال يستحلون اخلروج منها. انظر: الفصل يف امللل واألهواء والنحل التوراة اليت بي
 .1/260امللل والنحل 

نبيا هلا، يقدس أصحاهبا الكواكب والنجوم ويعظموهنا، وهلم عدة كتب  -عليه السالم -الصابئة: طائفة تعد حيىي ( 7)
، 2/307، ومكان وجودهم يف هذا الزمان العراق وإيران. انظر: امللل والنحل مقدسة، وداينتهم مبنية على الروحانيات

 .2/714املوسوعة امليسرة 
 0ب" و "ج" زايدة ) كتاب ( (  يف "8)
  مل يبينه يف كتاب النكاح.  (9)

 0ج" ) إبراهيم ( (  يف "10)
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يكن هلا حكم الكتب  (3)ألهنا كانت مواعظ ال أحكام فيها فلم ؛هلم (ل يعقد :وقيل) ،(2)اآلية
 . (5)(4)األخرى

وفيمن ولد بني كتايب ووثنية قولن  ،ول يعقد ملن ولد بني وثين وكتابية) :قال
أربعة أوجه  (8)وذكر يف احلاوي/ .(7)ملا بيناه يف كتاب النكاح (يعقد له (6)أنه :أصحهما

أبمه كالرق، والثالث: أبثبتهما  (9)أنه :أنه يكون يف ذمته ملحقا أببيه كالنسب، والثاين :اأحده
 . (11)كفراً   (10)أبغلظهما :ديناً كما يلحق ابملسلم، والرابع

فيما يرجع  (13)أي ((12)التزام أحكام امللة :ول يصح عقد الذمة إل بشرطني) :قال
   :تعاىل (14)لقوله (وبذل اجلزية) ،إىل حقوق اآلدميني
     

 (15) (2)اجلزية(1)/ أداء (16)أي يلتزموا. 
 = ــــــــــــــ
 0) جيوز أن ( زايدة  "أ  (  يف "1)
    يشري الشارح إىل قوله تعاىل:   (2)

   
       من

 ( من سورة التوبة. 29اآلية )
 0ب" و "ج" ) ومل ( (  يف "3)
 0ب" ) األوىل ( (  يف "4)
  .21/293ملة اجملموع للمطيعي، تك4/217، حتفة احملتاج510، كفاية األخيار ص12/254: البيان (  انظر5)
 0ب" زايدة ) ال ( (  يف "6)
 ، بتحقيق الزميل حممد مزايين. 768-767: غنية الفقيه: (  انظر7)
  0/ أ من " أ "206(  هناية ل8)
 0(  ) أنه ( ليست يف "ب" و "ج" 9)
 0ب" ) أغلظهما ( (  يف "10)
  .14/312احلاوي الكبري ( 11)
 0اجلزية (  ب" زايدة ) وبذل(  يف "12)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" 13)
 0ب" ) كقوله ( (  يف "14)
 ( من سورة التوبة. 29( من اآلية )15)
 0ج" زايدة ) أحكام اجلزية عن يد وهم صاغرون أي يلتزموا ( (  يف "16)
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أي ملتزمون جلراين أحكام اإلسالم     (4) (3)قوله
  .(5)عليهم هكذا فسره الشافعي رمحة هللا عليه يف األم

  .(7)أن تؤخذ اجلزية منهم وهم قيام واآلخذ جالس (6)الصغار/ :ومن الناس من قال
 . (8)قيام ابليسار وهمومنهم من قال: تؤخذ اجلزية منهم 

واألوىل أن تقسم اجلزية على الطبقات فيجعل على الفقري املعتمل دينار  ): قال
لقوله  (وأقل ما ياخذ دينار ديناران وعلى الوين أربعة داننري اقتداء بعمر طوعلى املتوس

 وهو  (12)(11)((10)دينارا أو عدله معافر (9) خذ من كل حامل) :ملعاذ حني بعثه إىل اليمن
 فيكون منسواب إىل هذه الثياب. (14)(معافري)ويروى  ،(13)لنوع من الثياب تعمل ابليمن اسم
 = ــــــــــــــ
 0/ أ من "ج" 270(  هناية ل 1)
 .12/274، البيان 7/498، التهذيب 3/312: املهذب (  انظر2)
 0" ) وقوله ( ج(  يف "3)
 ( من سورة التوبة. 29( من اآلية )4)
  .10/316، روضة الطالبني 11/492، وهذا هو األصح. انظر: فتح العزيز 4/249األم ( 5)
 0/ ب من "ب" 119(  هناية ل6)
 .7/497، التهذيب 4/33: تفسري البغوي (  انظر7)
 .21/329موع للمطيعي، تكملة اجمل4/251، إخالص الناوي12/274: البيان (  انظر8)
 ) كل سنة (.ج" زايدة (  يف "9)
 0ج" ) معافرايً ( (  يف "10)
(، 1576كتاب الزكاة، ابب يف زكاة السائمة، رقم احلديث )  ( يف235-2/234( )أخرجه أبو داود يف )السنن  (11)

(، واللفظ له، وقال: 623)كتاب الزكاة، ابب ما جاء يف زكاة البقر، رقم احلديث   ( يف3/20( )والرتمذي يف )السنن
كتاب الزكاة، ابب زكاة البقر، رقم احلديث   ( يف27-5/26( ))) هذا حديث حسن ((، والنسائي يف )السنن

(، 31كتاب الزكاة، ابب ليس يف اخلضروات صدقة، رقم احلديث )  ( يف2/102( )(، والدار قطين يف )السنن2450)
الزكاة، ابب كيف فرض صدقة البقر، وكلهم من حديث معاذ بن  كتاب  ( يف4/98( )والبيهقي يف )السنن الكربى

 (. 5/95( )، واحلديث صححه الشيخ األلباين يف )إرواء الغليلجبل 
 .21/296، تكملة اجملموع للمطيعي510، كفاية األخيار ص12/256، البيان 7/498: التهذيب (  انظر12)
 .2/226(  انظر: النهاية يف غريب احلديث 13)
( رقم احلديث 2/362( )اجلزية، وابن أيب شيبة يف )املصنف ( يف6/89( )رجه عبد الرزاق يف )املصنفأخ  (14)

كتاب الزكاة، ابب كيف فرض صدقة البقر، واحلديث حسنه   ( يف4/98( )( والبيهقي يف )السنن الكربى9920)
 الرتمذي وصححه األلباين كما يف ختريج الرواية األوىل.
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يف البيع إذا منع من البيع بدون  كالوكيل  (عليه الرتاضي (2)ما وقع (1)وأكثره): قال
 .(3)دينار

وجيوز أن تضرب على ) ،(5)(4)للخرب (وجيوز أن تضرب اجلزية على الرقاب) :قال
 ((9)وجيوز أن تضرب على مواشيهم) ،(8)من مثر وزرع (7)ما خترج (6)أي على (أراضيهم

 اء وتنوخوهم هبر  (مع نصارى العرب كما فعل عمر ) ،ابسم الصدقة (11)فتؤخذ (10)أي
 . (13)(12)وتغلب ملا أنفوا من اسم اجلزية

ألنه جزية يف  (ول جيوز أن ينقص ما ياخذ من أراضيهم ومواشيهم عن دينار) :قال
  .(14)احلقيقة

  .(15)جيوز :وقيل
 .(6)[(5)(4)متم ينارعن د (3)نقص (2)يشرتط يف العقد أنه إن (1)وأن (16)ال بد/ :]وقيل

 ــــــــــــــ
 0(ج" ) وأكثر (  يف "1)
 0ج" ) ما يقع ( (  يف "2)
  .7/497، التهذيب 3/307: املهذب (  انظر3)
 خترجيهوقد تقدم  ( دينارا أو عدله معافر خذ من كل حامل: ) يشري الشارح إىل قوله ( 4)
 .7/497، التهذيب 3/307: املهذب (  انظر5)
 0(  ) على ( ليست يف "ب" 6)
 0ب" و"ج" ) خترجه ( (  يف "7)
  .12/259، البيان 3/308: املهذب ر(  انظ8)
 0ب" ) املواشي ( (  يف "9)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و"ج" 10)
 0ب" ) وتؤخذ ( (  يف "11)
(، وابن أيب شيبة يف 10125صدقة أهل الكتاب، رقم األثر ) ( يف6/99( )أخرجه عبد الرزاق يف )املصنف  (12)

كتاب اجلزية، ابب نصارى   ( يف9/216( )يف )السنن الكربى (، والبيهقي10581( رقم األثر )2/416( ))املصنف
 العرب تضعف عليهم الصدقة.

  .21/297، تكملة اجملموع للمطيعي12/257، البيان 7/500: التهذيب (  انظر13)
 . 12/258، البيان 7/497، التهذيب 3/307: املهذب (  انظر14)
  .12/259: البيان (  انظر15)
 أ ". / ب من " 206(  هناية ل16)
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روي  ((7)وجيوز أن يشرط عليهم بعد الدينار ضيافة من مير هبم من املسلمني) :قال
  . (11)(12)وفعله عمر  ،(9)(10) (8)ذلك عنه

ال  أنه :فقد قال أكثر العراقيني (13)فلو جعلت الضيافة هي اجلزية من غري الدينار
 .(14)جيوز

 . (15)أنه جيوز :وقال أكثر البصريني
 

من  (2)يضاف/ (1)ويذكر قدر من (17)يف كل سنة (16)ويبني أايم الضيافة) :قال
 = ــــــــــــــ
 0ج" ) أن ( (  يف "1)
 0(  ) يف "ج" ) ال ( 2)
 0ج" ) ينقص ( (  يف "3)
 0( ليست يف "ج"  م(  ) مت4)
 .10/311، روضة الطالبني 11/519واألول هو املذهب. انظر: فتح العزيز  ،7/500: التهذيب (  انظر5)

 0(  ما بني املعقوفني سقط من "ب" 6)
 0ج" (  ) من املسلمني ( ليست يف "7)
 0ب" و"ج" ) عن النيب ( (  يف "8)
 ( يف6/86( )(، كتاب اجلزية، ابب كم اجلزيةن، وعبد الرزاق يف )املصنف4/254( )أخرجه الشافعي يف )األم  (9)

كتاب اجلزية،   ( يف196-9/195( )(، والبيهقي من طريق الشافعي يف )السنن الكربى10092اجلزية، رقم احلديث )
 ل: " منقطع ".ابب كم اجلزية، وقا

  .21/311، تكملة اجملموع للمطيعي4/250، إخالص الناوي12/261، البيان 3/308: املهذب (  انظر10)
كتاب الزكاة، ابب جزية أهل الكتاب واجملوس، وعبد الرزاق يف   ( يف1/279( )أخرجه مالك يف )املوطأ  (11)

كتاب اجلزية،   ( يف9/196( )ي يف )السنن الكربى(، والبيهق10090اجلزية، رقم األثر ) ( يف86-6/85( ))املصنف
 ابب الضيافة يف الصلح.

، 510 ، كفاية األخيار ص12/261، البيان 7/500، التهذيب 7/699 ، حتفة العلماء3/308: املهذب (  انظر12)
  .21/309تكملة اجملموع للمطيعي

 0ب" و "ج" ) دينار ( (  يف "13)
 . 2/200الوجيز ( 14)

  .10/313، روضة الطالبني 11/523واألول هو األصح. انظر: فتح العزيز  ،7/500ذيب : الته(  انظر15)
 0ب" ) للضيافة ( (  يف "16)
 0(  ) يف كل سنة ( ليست يف "ج" 17)
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لقوله  (الفرسان والرجالة ومقدار الضيافة من يوم أو يومني أو ثالثة ول يزاد على ثالثة أايم
: (4)(3)( ) الضيافة ثالثة أايم . 

 ،(6)نفيا جلهالة العوض (والعلف وأصنافها (5)ويبني مقدار الطعام واألدم): قال
ويقسم ذل  على عددهم ) ،(7)ويكون ذلك من جنس طعامهم وإدامهم نفيا للمشقة عنهم

نقل الشيخ  (9)أيضا وهكذا (8)وظاهر هذا أنه يشرتط الضيافة على الفقري (وعلى قدر جزائهم
 . (11)حامد(10)أبو

عليه اجلزية ؛ ألهنا  (12)ال تشرتط الضيافة على الفقري وإن وجبت :وقال يف املهذب
 .(15)القيام هبا (14)هميكن (13)الفتتكرر 

عمر  (17)كذلك فعل  (وكنائسهم (16)وعليهم أن يسكنوهم يف فضول مساكنهم) :قال
 = ــــــــــــــ
 0ب" و"ج" ) ما ( (  يف "1)
 / أ من "ب".120(  هناية ل 2)
ته إايه بنفسه، رقم احلديث إكرام الضيف وخدم باباآلداب، يف  كتاب  ( يف5/2272(  أخرجه البخاري )3)

، كالمها (1726رقم احلديث ) الضيافة وحنوها، يف ابب اللقطة، يف كتاب، (1353-3/1352ومسلم ) (،5784)
 .من حديث أيب شريح الكعيب

  .511، كفاية األخيار: 12/262، البيان 7/501، التهذيب 3/309: املهذب (  انظر4)
 0ب" ) واألدام ( (  يف "5)
 .21/311، تكملة اجملموع للمطيعي511، كفاية األخيار:12/262، البيان 7/500: التهذيب (  انظر6)

 املصادر السابقة. (  انظر7)
 0ب" ) الفقراء ( (  يف "8)
 0ج" ) هكذا ( (  يف "9)
 0ج" ) أيب ( (  يف "10)
  .12/263يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين  ( 11)

 0ج" ) وجب ( (  يف "12)
 0ال ( و )  أ " (  يف "13)
 0) ميكن (  أ " (  يف "14)
 . 10/313، روضة الطالبني 11/524، وهذا هو األصح. انظر: فتح العزيز 3/309املهذب   (15)
 0ج" ) منازهلم ( (  يف "16)
 0ج" ) شرط ( (  يف "17)
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(1)(2) . 

 . (3)يففلو حال احلول وقد بقي عليهم شيء من الضيافة استو  :قال املسعودي
فعلى هذا  ((4)ومن بلغ من أولدهم استانف له عقد الذمة على ظاهر النص) :قال

ألنه ملا تبعه يف األمان  (أبيه (6)تاخذ منه جزية :وقيل)، (5)يضرب عليه ما يقع عليه الرتاضي
 . (12)؛ ألن العقد األول كان لألب دونه (11)، واألول أصح(10)(9)الذمة (8)يف (7)تبعه

 وياخذ ذل  منهم ) ،(14)(13)حلديث معاذ (خذ اجلزية يف آخر احلولوتا ) :قال 
 

 ــــــــــــــ
لصلح على اجلزية، وقال كتاب اجلزية، ابب اإلمام يكتب ا  ( يف9/202( )أخرجه البيهقي يف )السنن الكربى  (1)

 (: إسناده ضعيف جدا.5/104( )األلباين يف )إرواء الغليل
  ،7/500، التهذيب 3/309: املهذب (  انظر2)
  .12/257يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين  ( 3)
 0ب" ) املذهب ( (  يف "4)
 . 4/218، حتفة احملتاج12/265، البيان 3/309: املهذب (  انظر5)

 0) كجزية ( زايدة  "أ  (  يف "6)
 0ج" ) أخذ ( (  يف "7)
 0ج" ) منه ( (  يف "8)
 0ج" ) مثله ( (  يف "9)
  .21/314، تكملة اجملموع للمطيعي4/218، حتفة احملتاج12/264، البيان 7/501: التهذيب (  انظر10)
  .10/300، روضة الطالبني 11/500وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 11)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي11/499، فتح العزيز 12/265، البيان 7/501، التهذيب 3/309: املهذب (  انظر12)

21/314.  

  .خترجيهيشري الشارح إىل ما جاء يف بعض رواايته: )خذ من كل حامل كل سنة دينار( وقد تقدم   (13)

 .4/220حتقة احملتاج ،7/504: التهذيب (  انظر14)
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على وجه اإلهانة فيطأطئ (1)تؤخذ منهم / :وقال اخلراسانيون (برفق كما تاخذ سائر الديون
ويقول اي عدو هللا أد  (3)هلازمهويضرب يف  (2)الذمي رأسه عند التسليم وأيخذ املستويف بلحيته

 .(10)اآلخر (9)يف (8)أحد الوجهني وواجب (7)مستحب على/ (6)هذا (5)وقالوا ،(4)حق هللا
 . (14)(13)اجلزية مل يصح (12)/(11)فعلى هذا لو وكَّل مسلما يف األداء أو ضمن مسلم عنه

ول امرأة ول عبد ) ،(18)(17)معاذ (16)حديث (15)ملفهوم (ول تاخذ من صيب) :قال 
 . (19)فر فأشبهوا الصيبألهنم ال يقتلون ابلك (ول جمنون

 .(1)على أحد الوجهني (20)يؤخذ من اجملنون :وقال اخلراسانيون
 ــــــــــــــ
  0أ من " أ "/ 207(  هناية ل1)
 0ج" ) حليته ((  يف "2)
 .13/243اللهازم: مجع هلزمة، بكسر الالم والزاء وسكون اهلاء، وهي أصل احلنك. انظر: لسان العرب   (3)
 . 2/200: الوجيز (  انظر4)
 0ب" و"ج" ) قالوا ( (  يف "5)
 0ج" ) وهذا ( (  يف "6)
 0/ ب من "ب" 120(  هناية ل7)
 0(  ج" ) واجب(  يف "8)
 0ب" و"ج" ) على ( (  يف "9)
  .10/315، روضة الطالبني 11/527، واألصح أنه مستحب. انظر: فتح العزيز 200/ 2الوجيز   (10)
 0ب" ) عند ( (  يف "11)
 0/ ب من "ج" 270(  هناية ل12)
 . 7/498، التهذيب 2/200هذا على القول ابلوجوب. انظر: الوجيز   (13)
 .10/315، روضة الطالبني 11/527ظر: فتح العزيز واملذهب أنه يصح. ان ( 14)
 0(  ) ملفهوم ( ليست يف "ب"15)
 ب" ) حلديث (.(  يف "16)
 وقد تقدم خترجيه. ( دينارا أو عدله معافر خذ من كل حامل: ) يشري الشارح إىل قوله  ( 17)
، تكملة 4/217ج، حتفة احملتا 266-12/265، البيان 7/501، التهذيب 310-3/309: املهذب (  انظر18)

  .316-21/315اجملموع للمطيعي
 ، تكملة اجملموع للمطيعي4/417 ، حتفة احملتاج266-12/265، البيان 503-7/502: التهذيب (  انظر19)

21/315-316.  
 ج" ) الصيب (.(  يف "20)
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 (2)ولو شرط على الرجال أن يؤدوا عن نسائهم وأبنائهم :-عليه رمحة هللا-قال الشافعي 
غري ما يؤدون عن أنفسهم جاز ذلك إذا كان من أمواهلم وكان زايدة على جزيتهم وإن كان من 

 .(3)الصبيان مل جيزأموال النساء و 
إلينا كان   (6)دفعت ذلك (5)وإذا ،املرأة اجلزية فاملذهب أنه ال يلزمها (4)بل لو التزمت 
 .(8)(7)كاهلدية
ألن أصل اجلزية واجب على  ؛الدينار فإنه يلزمه (9)خبالف الرجل إذا التزم زائدا عن 

 .(10)الرجل دون املرأة
 .(11)زية ببذهلنأنه تلزمهن اجل :وحكى يف احلاوي وجها آخر

  .(13)بناء على القولني يف قتلهما (قولن (12)ويف الشيخ الفاين والراهب) :قال
ألنه حق يتعلق ابحلول  (ل جيب عليه :ويف الفقري الذي ل كسب له قولن أحدمها)

  .(1)فعلى هذا إذا أيسر استؤنف احلول، (15)جيب على الفقري كالزكاة (14)فال
 = ــــــــــــــ
، روضة الطالبني 11/498، واملذهب األول. انظر: فتح العزيز 12/265يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنهم العمراين  ( 1)

10/299.  
 ب" و"ج" ) أبنائهم ونسائهم (.(  يف "2)
 .4/248: األم (  انظر3)

 ب" ) بذلت (.(  يف "4)
 ب" ) فإذا (.(  يف "5)
 0(  ) ذلك ( ليست يف "ب"6)
 0ج" ) كاهلدنة ( (  يف "7)
  .10/302، روضة الطالبني 502-11/501وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 8)
 ب" و"ج" ) على (.(  يف "9)
  .10/312: روضة الطالبني (  انظر10)

  .14/308: احلاوي الكبري (  انظر11)

 . 146الراهب: عابد النصارى. انظر: املصباح املنري:  ( 12)
العزيز هنا تضرب عليهم. انظر: فتح ، واملذهب أ12/269، البيان 7/504، التهذيب 3/310: املهذب (  انظر13)

  .10/307وضة الطالبني ، ر 11/504
 ب" ) فلم (.(  يف "14)
  .21/321، تكملة اجملموع للمطيعي11/504، فتح العزيز 12/269: البيان (  انظر15)
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  .(3)وألهنا عوض فعمت الغين والفقري ،(2)آليةلعموم ا (جتب :والثاين)
  .(6)مضى من السنني (5)ملا ((4)يطالب هبا إذا أيسر)فعلى هذا ]

مل يقدر على  (10)فعلى هذا إن ،(9)(8)يطالب وال ينظر إىل امليسرة مؤاخذة له (7)[:وقيل
  .(12)(11)حتصيلها نبذ إليه العهد

  (14) ./(13)عليه وإمنا اخلالف يف وقت الدفعال خالف يف وجوهبا  :وقال بعض اخلراسانيني
فاملنصوص أنه تاخذ منه  (15)وإن كان فيهم من جين يوما ويفيق يوما/) :قال
 .(18)وال ينظر إىل اجلنون املنقطع كالغشي (يف آخر احلول)كاملة   (17)أي ((16)اجلزية

 = ــــــــــــــ
  املصادر السابقة. (  انظر1)
    يشري الشارح إىل قوله تعاىل:   (2)

   
     

 ( من سورة التوبة. 29من اآلية ) 
  .21/321، تكملة اجملموع للمطيعي10/308، روضة الطالبني 12/270، البيان 3/311: املهذب (  انظر3)
 ج" ) إذا أيسر يطالب (.(  يف "4)
 ج" ) مبا (.(  يف "5)
  املصادر السابقة. (  انظر6)
 سقط من "ب". (  ما بني املعقوفني7)
 (  ) له ( ليست يف "ج".8)
 .10/308، روضة الطالبني 11/505واملذهب أنه ينظر إىل امليسرة. انظر: فتح العزيز  ،7/499: التهذيب (  انظر9)
 0ب" و"ج" ) إذا ( (  يف "10)
 ب" ) عهده (.(  يف "11)
 .12/270، البيان 7/499، التهذيب 3/311: املهذب (  انظر12)
، 11/504، والطريق األول هو األصح. انظر: فتح العزيز 12/270يف البيان  -رمحه هللا-هم العمراين نقله عن( 13)

  .10/307روضة الطالبني 

 / ب من " أ ". 207(  هناية ل14)
 / أ من "ب".121(  هناية ل 15)
 0ب" ) اجلزية منه ( (  يف "16)
 (  ) أي ( ليست يف "ب".17)
 ،7/502: التهذيب (  انظر18)
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 (األظهر تلفق أايم اإلفاقة فإذا بلغ قدرها حول وجبت عليه اجلزية وهو :وقيل): قال
 . (1)ألنه ليس تغليب أحد األمرين أبوىل من اآلخر فتعني التلفيق

 .(3)آخر احلول أخذت منه اجلزية وإال فال (2)إن كان مفيقا :وقال القفال
وال  (5)أي (أو أسلم بعد احلول أخذت منه جزية ما مضى (4)ومن مات منهم) :قال

أو أسلم يف أثناء احلول فقد ) (7)مأي منه (ومن مات) ،(6)تسقط قياسا على دين اآلدمي
ألنه  (ل جيب عليه شيء :، أحدمها(11)قولن (10)فيه :مضى وقيل (9)امل (8)قيل ياخذ منه

 . (12)حق يتعلق ابحلول فلم يتعلق ببعضه كالزكاة
 ألنه  (ملا مضى بقسطه وهو األصح (13)والثاين: جيب)

  (15)كنظريه  (14)حق جيب ابملساكنة فوجب عليه بقدر ما سكن
 . (17)اإلجارة (16)من

 ــــــــــــــ
 .21/316، تكملة اجملموع للمطيعي12/266، البيان 7/502، التهذيب 3/309: املهذب انظر ( 1)
 ج" زايدة ) يف (.(  يف "2)
  .12/266يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين ( 3)

 (  ) منهم ( ليست يف "ب".4)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".5)
  .12/260، البيان 7/504: التهذيب (  انظر6)
 (  ) أي منهم ( ليست يف "ب" و "ج".7)
 0) جزية ( زايدة  "أ  (  يف "8)
 " ) ما (.أ  (  يف "9)
 ب" ) على (.(  يف "10)
 ب" ) قولني (.(  يف "11)
  .21/305، تكملة اجملموع للمطيعي12/260، البيان 7/504: التهذيب (  انظر12)
 ) عليه (.زايدة  "أ  (  يف "13)
 (.ب" ) يسكن (  يف "14)
 ب" ) كنظري (.(  يف "15)
 (  ) من ( ليست يف "ب".16)
 .12/260، البيان 7/504، التهذيب 3/308: املهذب (  انظر17)
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 مقدار  (2)مات اإلمام أو عزل وويل غريه ومل يعرف (1)وإن) :قال 
ألن األصل عدم  ؛وحيلفون استحباابً  ،أي مهما مل ينقص عن دينار (رجع إىل قوهلم (3)اجلزية

 .(5)ما أقروا به(4)التزام غري
 . (6)اليمني واجبة :وقال يف احلاوي

 ــــــــــــــ
 ج" ) فإن (.(  يف "1)
 0ب" ) يعلم ( (  يف "2)
 ب" ) األجرة (.(  يف "3)
 (  ) غري ( ليست يف "ب".4)
  .21/324مطيعي، تكملة اجملموع لل12/271، البيان 3/311: املهذب (  انظر5)
  .14/333: احلاوي الكبري (  انظر6)
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 لفص
 (أبحكام املسلمني من ضمان املال والنفس والعرض وأيخذهم اإلمام) :قال  
 (يعتقدون حترميه كالزان والسرقة أقام عليهم احلد (3)وإذا أتوا ما يوجب احلد مما) ،(2)(1)لآلية

كشرب اخلمر مل   وإن مل يعتقدوا حترميه) ،(5)(4)رجم يهوديني زنيا بعد إحصاهنما ملا روي أنه 
 .(10)أظهروا الشرب عزروا (9)، نعم لو(8)(7)يعتقدون حترميه (6)ألهنم ال (يقم عليهم احلد

فيما (12)أي أبن يكون / (أن يتميزوا عن املسلمني يف اللباس (11)ويلزمهم/) :قال 
 . (15)لون ثياب املسلمني (14)خيالف لونه (13)يظهر من ثياهبم ثوب

 ــــــــــــــ
    يشري الشارح إىل قوله تعاىل:   (1)

   
     

 ( من سورة التوبة. 29من اآلية ) 
  .21/329، تكملة اجملموع للمطيعي511، كفاية األخيار:12/284، البيان 3/312: املهذب (  انظر2)
 ج" ) مبا (.(  يف "3)
كتاب احملاربني، يف ابب الرجم يف البالط، رقم احلديث   ( يف2500-6/2499( )البخاري يف )صحيحه (  أخرجه4)

زىن، رقم كتاب احلدود، يف ابب رجم اليهود، أهل الذمة يف ال  ( يف3/1326( )(، ومسلم يف )صحيحه6433)
  .-رضي هللا عنهما-(، كالمها من حديث عبد هللا بن عمر 1699احلديث )

  .21/346، تكملة اجملموع للمطيعي12/286، البيان 3/317: املهذب (  انظر5)
 (  ) ال ( ليست يف "ب" و"ج".6)
 ب" و "ج" ) اابحته (.(  يف "7)
  .12/286، البيان 509-7/508: التهذيب (  انظر8)
 ب" و "ج" ) إن (. "(  يف9)
 .12/286، البيان 7/509، التهذيب 3/317: املهذب (  انظر10)

 / ب من "ب".121(  هناية ل11)
  0/ أ من " أ "208(  هناية ل12)
 ب" و "ج" ) لون (.(  يف "13)
 (  ) لونه ( ليست يف "ب".14)
  .21/332موع للمطيعي، تكملة اجمل4/257، إخالص الناوي12/275، البيان 7/508: التهذيب (  انظر15)
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 . (3)على الكتف ال على الذيل (2)طوخيي (1)[:]قال يف التهذيب
أوىل  -(5)من الفاخيت (4)وهو نوع-واللون األصفر أوىل ابليهودي، واألدكن 

 . (8)واألسود أوىل ابجملوس ؛ ألن ذلك عادهتم (7)،/(6)ابلنصراين
 (ويشدون الزاننري (9)فإن لبسوا قالنس ميزوها عن قالنس املسلمني ابخلرق) :قال

أبحد  (12)أي فوق الثياب والتمييز حيصل (يف أوساطهم) ،(11()10)ي خيوطا غالظاً أ
 . (15)(14)، نعم لو شرط عليهم الغيار والزانر مجيعا أخذوا هبما(13)األمرين

أو جرس يدخل معهم  (16)ويكون يف رقاهبم خامت من رصاص أو حناس): قال
ألن التمييز حيصل بغري  ((18)لسانوهلم أن يلبسوا العمائم والطي) ،(17)ليتميزوا به (احلمام

 ــــــــــــــ
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".1)
 ب" ) وخياط (.(  يف "2)
  .508/ 7: التهذيب (  انظر3)
 ب" ) لون (.(  يف "4)
 . 11/138الفاخيت: بكسر اخلاء، نسبة إىل الفخت، وهو ظل القمر. انظر: لسان العرب   (5)
 ب" و "ج" ) ابلنصارى (.(  يف "6)
 أ من "ج". /271(  هناية ل7)
  .21/332، تكملة اجملموع للمطيعي4/258، إخالص الناوي12/275، البيان 7/508: التهذيب (  انظر8)

 ب" زايدة ) املصبوغة (.(  يف "9)
 (  ) غالظاً ( ليست يف "ج".10)
 . 209، معجم لغة الفقهاء: 1/403(  انظر: املعجم الوسيط 11)
 (  ) حيصل ( ليست يف "ب".12)
 .12/277، البيان 7/508، التهذيب 3/312املهذب : (  انظر13)

 ب" ) به (.(  يف "14)
 . 10/326، روضة الطالبني 3/313: املهذب (  انظر15)
 ب" ) حناس أو رصاص (.(  يف "16)
، تكملة 4/258 ، إخالص الناوي513، كفاية األخيار ص11/543، فتح العزيز 12/277: البيان (  انظر17)

  .21/333اجملموع للمطيعي
 . 224الطيلسان: بفتح الطاء والالم، من لباس العجم، وهو فارسي معرب. انظر: املصباح املنري:  ( 18)
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  .(1)ذلك
 . (2)فيه وجهان ن وهل مينعون من لبس الديباج

الثياب لئال يصف أبداهنن  (4)وفوق (3)أي (وتشد املرأة الزانر حتت اإلزار) :قال 
 .(6)(5)وتتكشف رؤوسهن

 يدخل معها احلمام ويكون يف عنقها خامت) ،(8)كالرجل  (فوق اإلزار :(7)وقيل) :قال
  .(11)(10)ليتميزن ((9)ويكون أحد خفيها أسود وايآخر أبيض

  .(14)(13)ال مينعون[ :]وقيل ،(12)لشرفها (ول يركبون اخليل)
  .(16)أي يف جانب واحد (عرضا (15)فكُ ويركبون البوال واحلمري ابألُ )

 . (17)كاب من خشبيركبون مستواي ولكن يكون الر  :وقال الشيخ أبوحامد

 ــــــــــــــ
 ، تكملة اجملموع للمطيعي10/327، روضة الطالبني 12/277، البيان 7/508، التهذيب 3/313: املهذب (  انظر1)

21/333.  
  .10/327طالبني ، روضة ال11/544األصح عدم املنع. انظر: فتح العزيز   (2)
 (  ) أي ( ليست يف "ب".3)
 ج" ) فوق (.(  يف "4)
 (  ) رؤوسهن ( ليست يف "ج".5)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي10/327، روضة الطالبني 12/278، البيان 7/508، التهذيب 3/313: املهذب (  انظر6)

21/334.  
 ) بل (.و "ج" زايدة  "أ  (  يف "7)
 ، 3/313انظر: املهذب   (8)

 ب" ) أبيض واآلخر أسود (.(  يف "9)
 ب" ) ليتميزون (.(  يف "10)
  .21/334، تكملة اجملموع للمطيعي12/278، البيان 7/508: التهذيب (  انظر11)
 .513، كفاية األخيار ص11/541فتح العزيز  ،7/508: التهذيب (  انظر12)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".13)
  .10/325، روضة الطالبني 11/541انظر: فتح العزيز واألول هو الصحيح.  ( 14)
 . 1/125األ ك ف: مجع أ كاف، من املراكب: شبه الّرِحال واألقتاب. انظر: لسان العرب   (15)

 .10/325روضة الطالبني  ،7/508: التهذيب (  انظر16)

: )وحيسن -رمحه هللا-قال النووي  ، واملذهب التوسط يف ذلك،12/278يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين  ( 17)
= 
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 ،ويلجأون إىل أضيق الطرق ،ن ابلسالمو ول يبدؤ  ،ول يصدرون يف اجملالس) :قال
 ((3)مينعون :، وقيل(2)ول مينعون من املساواة ،يف البناء (1)ومينعون أن يعلو على املسلمني/
 .(4)خوفا من إطالعهم على املسلمني

  .(8)ن فيه وجهان (7)البلدة (6)ا منينفردون هب (5)وهل مينعون من العلو يف حملة واحدة
 (11)األجنحة والرواشني إىل الطريق (10)إبخراج (9)وإن أرادوا أن يرتفقوا أببنيتهم

  .(13)فيه وجهان (12)السابلة/
وأكثر ما  ،وجه ال يكون فيه تشريف هلم واملقصود التمييز بينهم وبني املسلمني على

 . (16)(15)عن عمر (14)ذكرانه مروي

، نعم لو (17)ألهنم ملكوها على هذه الصفة (متلكوا دارا عالية أقروا عليهاوإن ): قال
 = ــــــــــــــ

أن يتوسط، فيفرق بني أن يركب إىل مسافة قريبة يف البلد، أو إىل مسافة بعيدة، فيمنع يف احلضر، ويكون ركاهبم من 
 . 10/325، روضة الطالبني 11/542خشب ال حديد(  انظر: فتح العزيز 

 / أ من "ب".122(  هناية ل 1)
 ب" ) املواساة (.(  يف "2)
 ) منها (.زايدة  "أ  (  يف "3)
  .4/226، حتفة احملتاج11/541، فتح العزيز 12/279، البيان 7/509، التهذيب 3/314: املهذب (  انظر4)
 (  ) واحدة ( ليست يف "ب" و "ج".5)
 ب" و "ج" ) عن (.(  يف "6)
 ب" و"ج " ) البلد (.(  يف "7)
  .10/325، روضة الطالبني 11/541 والصحيح أهنم ال مينعون. انظر: فتح العزيز ( 8)
 ب" و"ج " ) يف أبنيتهم (.(  يف "9)
 ) اجلناح و (أ " زايدة  (  يف "10)
 ب" ) الطرق (.(  يف "11)
 / ب من " أ ". 208(  هناية ل12)
  املصدرين السابقني. (  انظر13)

 (  ) مروي ( ليست يف "ج".14)
  .خترجيهوقد تقدم ( 15)

  .21/334، تكملة اجملموع للمطيعي12/279البيان ، 3/314: املهذب (  انظر16)
 .21/336، تكملة اجملموع للمطيعي12/279، البيان 7/510: التهذيب (  انظر17)
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 . (3)الوجهني (2)على أصح(1)اهندمت مل يكن له أن يعليها كما كانت
ورفع  ،هلم (4)أي كالصليب واألعياد الذي (ومينعون من إظهار املنكر) :قال 
 . (7)احملارم (6)على أمواهتم ونكاح ذوات (5)الصوت

 (9)ومينعون من إحداث (8)اخلمر واخلنزير والناقوس واجلهر ابلتوراة واإلجنيلو ) :قال
روي ذلك عن عمر  (يف دار اإلسالم (11)وكنائس (10)بيع

(12)(13).  
 (16)عند فتح البلد (15)صوحلوا عليه (14)أي مما (ول مينعون من إعادة ما استهدم منها)

 ألنه  (مينعون :وقيل)، (18)نهاال مينعون من تشييد ما تشعث م اكم  ،(17)على إقراره
 

 ــــــــــــــ
 (  )كما كانت ( ليست يف "ب".1)
 ب" ) أحد (.(  يف "2)
لشارح. انظر: فتح إال وجها واحدا وهو ما ذكره ا -رمحهما هللا-وهذا هو املذهب، حيث مل يذكر الرافعي والنووي ( 3)

  .10/325، روضة الطالبني 11/541العزيز 
 ب" و "ج" ) اليت (.(  يف "4)
 ب" و"ج" ) أصواهتم (.(  يف "5)
 ب" ) ذوي (.(  يف "6)
  .10/329، روضة الطالبني 12/279، البيان 7/507، التهذيب 3/314: املهذب (  انظر7)
 ج" ) اإلجنيل والتوراة (.(  يف "8)
 " ) إظهار (.ج(  يف "9)
 (. البيع" ) ب"و  "أ  (  يف "10)
 نائس (.الك" ) و ب" و "أ  (  يف "11)
  .خترجيهوقد تقدم ( 12)

  .21/337، تكملة اجملموع للمطيعي12/280، البيان 315-3/314: املهذب (  انظر13)
 ب" و "ج" ) فيما (.(  يف "14)
 0ب" ) عنه ( وليست يف "ج" (  يف "15)
 البالد (. ب" و "ج" )(  يف "16)
 ب" ) إفراده (.(  يف "17)
 .10/329، روضة الطالبني12/282، البيان 7/510، التهذيب 3/315: املهذب (  انظر18)
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 .(6)(5)يشبه االستحداث (4)ألنهو  ، (2)(3)عن عمر  (1)روي ذلك

وعندي أن ينظر يف خراهبا فإن صارت دارسة مستطرقة منعوا من  :يف احلاوي (7)قال
  .(8)وإن كانت شعثة جاز هلم بناؤها ،بنائها

ن عليها  (10)يقرون/ (9)فهل ،وإن فتحت بلدة عنوة أو صلحا ومل تستثن البيع والكنائس
  .(11)فيه وجهان
صوحلوا يف بلداهنم على اجلزية مل مينعوا من إظهار املنكر واخلمر  (12)وإن): قال

ألن الدار هلم  (وإحداث البيع والكنائس (13)واخلنزير والناقوس واجلهر ابلتوراة واإلجنيل
 . (14)وليست بدار اإلسالم

أي  (وخماليفها (16)وهي مكة واملدينة واليمامة (15)ومينعون من املقام ابحلجاز) :لقا

 ــــــــــــــ
 (  ) ذلك ( ليست يف "ب".1)
  .خترجيهوقد تقدم ( 2)

 .21/337، تكملة اجملموع للمطيعي12/281، البيان 3/315: املهذب (  انظر3)
 ) ألنه (.أ "  (  يف "4)
 حداث (.ب" ) اإليف " ( 5)
  .7/510، التهذيب 3/315: املهذب (  انظر6)
 ب" و"ج" ) وقال (.(  يف "7)
 .10/324، روضة الطالبني 11/539، واملذهب األول. انظر: فتح العزيز 14/323: احلاوي الكبري (  انظر8)

 ج" ) هل (.(  يف "9)
 / ب من "ب".122(  هناية ل 10)
 .10/323، روضة الطالبني 11/538 يقرون عليها. انظر: فتح العزيز واألصح فيهما أهنم ال ( 11)

 ب" ) فإن (.(  يف "12)
 (  ) واإلجنيل ( ليست يف "ج".13)
 .324-10/323، روضة الطالبني12/281، البيان7/510، التهذيب3/315: املهذب(  انظر14)

 ج" ) يف احلجاز (.(  يف "15)
يف جند أكثر أهلها بنو حنيفة، وهبا تنبأ مسيلمة الكذاب،كان فتحها يف عهد أيب  اليمامة: بفتح الياء وامليم، مدينة ( 16)

، املعامل 5/442، معجم البلدان 2/468( هـ انظر: اللباب يف هتذيب األنساب 12يف سنة ) بكر الصديق 
 .301األثرية: 
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  .(2()1)قراها
  .(6()5)اجملتمعة (4)اسم القرى (3)واحدها خمالف وهي ،وقيل: هي الرَّساتيق

 .(9)بني هتامة وجند (8)ألنه حجز/ :حجازا (7)ومسي
  .(12)(11)اجلبال (10)وقيل: الحتجازه بني

من أقصى  :(13)ألن جزيرة العرب يف قول األصمعي ؛ببعض جزيرة العر  :واحلجاز
ومن جدة إىل ما واالها من ساحل البحر إىل  ،إىل ريف العراق يف الطول (14)عدن أبني

  .(16)الشام يف العرض (15)فأطرا
من حفر أيب موسى وهو على منازل من البصرة على  :(18)عبيدة (17)ويف قول أيب/

 ــــــــــــــ
 (  ) أي قراها ( ليست يف "ب".1)
 .110، املصباح املنري: 3/1119(  انظر: الصحاح 2)
 ب" و"ج" ) وهو (.(  يف "3)
 ب" و"ج" ) لقرى (.(  يف "4)
 ب" و"ج" ) جمتمعة (.(  يف "5)
 .5/132(  انظر: لسان العرب 6)
 ج" ) ويسمى (.(  يف "7)
  0/ أ من " أ "209(  هناية ل8)
 . 653، القاموس احمليط: 77(  انظر: املصباح املنري: 9)
 (  ) بني ( ليست يف "ب" و "ج".10)
 ب" و "ج" ) ابجلبال (.يف "  (11)
 (  انظر املصدرين السابقني. 12)
( هـ، أحد أئمة 120(  هو عبد امللك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي البصري، أبو سعيد، ولد حنو سنة: )13)

( هـ. 216العلم ابللغة والشعر والبلدان، من تصانيفه: ) األضداد، املرتادف، شرح ديوان ذي الرمة (، تويف سنة: )
 . 4/162، األعالم 10/175انظر: سري أعالم النبالء 

 (  ) أبني ( ليست يف "ب" و "ج".14)
 (. ر) أطرا أ " (  يف "15)
 .7/513، التهذيب 14/337قول األصمعي منسواب إليه يف: احلاوي الكبري (  انظر16)
 / ب من "ج".271(  هناية ل 17)
 ج" ) عبيد (.(  يف "18)
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إىل  (4)وما بني يربين ،(3)أقصى اليمن يف الطول (2)إىل (1)ست منازل طريق مكة مخس أو
 .(6)يف العرض (5)السماوة

إبجالء اليهود والنصارى من  (8)أمر أن النيب ) : ابن عباس (7)ودليل املنع ما روى
ألن أحدا من اخللفاء ما أجالهم من اليمن مع دخوهلا  ؛واملراد احلجاز ،(10)(9)(جزيرة العرب

جنران ما أجلوا  ىونصار  .(14)(13)اعلى ما قلن (12)أجلوا من احلجاز (11)يف جزيرة العرب، بل
 .(16)(15)يف ترك الراب بل ألهنم نقضوا عهد رسول هللا  ،ألهنا من احلجاز

 ــــــــــــــ
 .2/275دان (  انظر: معجم البل1)
 ب" ) على (.(  يف "2)
 (  ) يف الطول ( ليست يف "ب".3)
يربين: بفتح الياء وإسكان الباء وكسر الراء، وهو رمل ال تدرك أطرافه عن ميني مطلع الشمس من َحْجر اليمامة يف  ( 4)

 . 3/201، هتذيب األمساء واللغات 5/427جند. انظر: معجم البلدان 
قة بني الكوفة والشام، هلا طول وال عرض هلا، مسيت بذلك ألهنا أرض مستوية ال حجر هبا، وقيل: ( السََّماوة: هي منط5)

 .3/160، هتذيب األمساء واللغات 3/245مسيت بذلك لعلوها وارتفاعها. انظر: معجم البلدان 
 . 12/290، البيان 14/337قول أيب عبيدة منسواب إليه يف: احلاوي الكبري  (  انظر6)
 ب" زايدة ) عن (." (  يف7)
 ب" و"ج" ) أوصى (.(  يف "8)
(،  1258-3/1257(، ومسلم )2888رقم )ب(، كتاب اجلهاد، ابب جوائز الوفد، 3/1111أخرجه البخاري ) ( 9)

 (، لبلفظ: ))أخرجوا املشركني من جزيرة العرب((.1637)رقم ب، ك الوصية...كتاب الوصية، ابب تر 
(، كتاب اجلهاد، ابب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، رقم احلديث 3/1388وأخرج ما ذكره الشارح مسلم )

 بلفظ: ))ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب((. ( من حديث عمر 1767)

  .12/289، البيان 7/513: التهذيب (  انظر10)
 ب" و"ج" ) و (.(  يف "11)
 ك (.ب" زايدة ) فدل ( ويف "ج" زايدة ) دل ذل(  يف "12)
 ب" ) قلناه (.(  يف "13)
، تكملة اجملموع 11/514، فتح العزيز 292-12/290، البيان 7/513، التهذيب 3/319: املهذب (  انظر14)

  .21/357 للمطيعي
يف الشرع: عقد على عوض خمصوص غري معلوم التماثل يف معيار ، و لغة: من راب الشيء يربو، إذا زاد( الراب: يف ال15)

 .2/15، اإلقناع للشربيين 1/320قد، أو مع  خري يف البدلني أو أحدمها. انظر: املغين يف اإلنباء الشرع حالة الع
  .21/357، تكملة اجملموع للمطيعي11/514، فتح العزيز 12/292، البيان 3/319: املهذب (  انظر16)
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يف الدخول لتجارة أو رسالة مل يقيموا ) ،اإلمام أو انئبه (2)أي (هلم (1)فإن أذن) :قال
 ، روي ذلك عن(6)آخر (5)إىل موضع (4)موضع واحد مث ينتقلوا (3)أي يف/ (أكثر من ثالثة أايم

عمر 
وإن مات وخيف من نقله  ،(10)مرض ومل ميكنه اخلروج أقام إىل أن يربأ (9)فإن .(8)(7)

 .(12)لبعد املسافة دفن فيه (11)التغيري
 (14)احلجاز نصف[ (13)إن كانوا من أهل الذمة أخذ منهم ]لدخول :وقيل)قال: 

من غري شرط إذ  (15)أي[ (منهم العشر]وإن كانوا من أهل احلرب أخذ  ،العشر من جتارهتم
بفعل عمر  (16)تقرر ذلك ابلشرع

(17) . 

 ألنه أمان من غري شرط فلم يستحق به مال  (وليس بشيء): (18)قال

 ــــــــــــــ
 ج" زايدة ) إمنا (.(  يف "1)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و"ج" 2)
 أ من "ب". /123(  هناية ل3)
 ب" زايدة ) عنه ( ويف "ج" ) ينقلوا (.(  يف "4)
 (  ) موضع ( ليست يف "ب" و "ج".5)
 ب" و"ج" ) غريه (.(  يف "6)
كتاب اجلزية، ابب الذمي مير ابحلجاز ماراً ال يقيم ببلد منها   ( يف9/209( )السنن الكربى)أخرجه البيهقي يف   (7)

 أكثر من ثالث ليال.
 .11/515، فتح العزيز 12/293، البيان 7/514، التهذيب 3/319ملهذب : ا(  انظر8)
 ب" و "ج" ) فلو (.(  يف "9)
، تكملة اجملموع 10/310، روضة الطالبني 12/293، البيان 7/514، التهذيب 3/320: املهذب (  انظر10)

  .21/358 للمطيعي
 ب" ) التغري (.(  يف "11)
  املصادر السابقة. (  انظر12)
 ب" ) لدخوهلم (." (  يف13)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".14)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".15)
 ب" و "ج" ) يف الشرع (.(  يف "16)
  .21/371، تكملة اجملموع للمطيعي12/298، البيان 7/515: التهذيب (  انظر17)
 (  ) قال ( ليست يف "ب" و"ج".18)
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  .(1)كاهلدنة
  .(3)إذا دخل احلجاز يف السنة أكثر من مرة واحدة كاجلزية (2)وال يؤخذ من جتارة الذمي

  (5) ./(4)وهل يتكرر يف احلريب ن فيه وجهان
   لقوله تعاىل: (ن مشرك من دخول احلرم حبالول ميكّ ) :قال

   
  
   

  (6) وهو قوله تعاىل: ،واملراد احلرم بدليل سياق اآلية  
    

     (7) 
 .(10)نفس املسجد احلرام (9)املشركني من التجارة يف احلرم ال يف (8)وإمنا خافوا العيلة ابنقطاع

مث يفعل  (15)إىل احلل (14)أي (وأخرج (13)نبش (12)دخل ومات ودفن (11)إن)ف: قال

 ــــــــــــــ
  .12/298، البيان 7/515، التهذيب 3/322: املهذب (  انظر1)
 ب" زايدة ) إال (.(  يف "2)
، تكملة اجملموع 10/320، روضة الطالبني 12/299، البيان 7/515، التهذيب 322-3/321: املهذب (  انظر3)

  .21/371 للمطيعي
  .10/320، روضة الطالبني 11/532األصح أنه ال يتكرر عليه. انظر: فتح العزيز   (4)

 من " أ ".  / ب209(  هناية ل 5)
 ( من سورة التوبة. 28( من اآلية )6)
 ( من سورة التوبة.28( من اآلية )7)
 ب" ) النقطاع (.(  يف "8)
 (  ) يف ( ليست يف "ج".9)
  .2/347، تفسري ابن كثري 4/32: تفسري البغوي (  انظر10)

 إن (.و أ " )  (  يف "11)
 (  ) ودفن ( ليست يف "ب".12)
 . 14/176لدفن. انظر: لسان العرب أي أخرج بعد انبش: ( 13)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".14)
 ب" و "ج" ) احلجاز (.(  يف "15)
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 يفته أعظم من دخوله ألن ج ؛(1)به ما ذكرانه فيمن مات ابحلجاز
رَج؛ ألن النيب  ،(2)حياً  مل أيمر بنقل من مات ودفن فيه قبل  إال أن يكون قد تقطع فال خي 

 . (3)الفتح
، ومن طريق العراق على سبعة أميال، (4)من طريق املدينة ]على ثالثة أميال[ مواحلر 

، ومن طريق جدة على عشرة أميال، ومن طريق على تسعة أميال( 6)واجلعرانة (5)ومن طريق مكة
 (9)./(8)على سبعة أميال (7)الطائف على عرفة

من املسلمني حلاجة له إىل  (10)أي (ول يدخلون سائر املساجد إل إبذن): قال
والنوم  (14)أما لألكل ،(13)وشبهه (12)أو لسماع كتاب هللا تعاىل عند رجاء إسالمه ،(11)مسلم

 . (17)(16)ن أهلهام (15)فال ألهنم ليسوا

 ــــــــــــــ
 ب" و "ج" ) يف احلجاز (.(  يف "1)
 .12/295، البيان 7/512، التهذيب 3/320: املهذب (  انظر2)
  .21/366، تكملة اجملموع للمطيعي12/295، البيان 7/512: التهذيب (  انظر3)

 ما بني املعقوفني سقط من "ب". ( 4)
 (  ) مكة ( ليست يف "ب".5)
اجِلِعرَّانة: بكسر اجليم والعني وفتح الراء مع تشديدها، وفيها لغة بتسكني العني وختفيف الراء، وهي مكان بني مكة  ( 6)

، معجم املعامل 90ة: . انظر: املعامل األثري والطائف، يقع مشال شرقي مكة يف صدر وادي َسِرف، ومنها اعتمر النيب 
 .83اجلغرافية: 

 (  ) على عرفة ( ليست يف "ب".7)
  .21/366، تكملة اجملموع للمطيعي12/295، البيان 7/513، التهذيب 3/320: املهذب (  انظر8)
 / ب من "ب".123(  هناية ل 9)
 (  ) أي ( ليست يف "ب".10)
 ب" و "ج" ) املسلم (.(  يف "11)
 (. اإلسالمب" ) (  يف "12)
 .21/367، تكملة اجملموع للمطيعي11/518، فتح العزيز 12/296، البيان 7/514: التهذيب (  انظر13)
 ب" ) األكل (.(  يف "14)
 ب" ) ليس (.(  يف "15)
 ج" ) أهل ذلك (.(  يف "16)
  .21/367، تكملة اجملموع للمطيعي12/295، البيان 7/514: التهذيب (  انظر17)
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 ل ميّكن من  :كان جنبا فقد قيل  (1)إن)و : قال
 . (5)خبالف املسلم (4)ألنه ال يعظمه (ميّكن: وقيل) ،(3)كاملسلم  ((2)اللبث

وجيعل اإلمام على كل طائفة منهم رجال يكتب أمساءهم وحالهم ويستويف ) :قال
كون من أهل اجلزية ابملوت أو فيعرف من خيرج منهم عن أن ي (7)أي (به (6)عليهم ما ياخذون

والذي يقتضيه املذهب أن يكون العريف  .(9)أوالدهم ابلبلوغ (8)مناإلسالم ومن يدخل 
 .(12)مأمونني غري (11)ألن أهل الذمة ،(10)مسلما

 (13)وعلى اإلمام حفظ من كان منهم يف دار اإلسالم ودفع من قصدهم)قال: 
واسرتجاع ما  (16)أي (واستنقاذ من أسر منهم) ،(15)/(14)أي من املسلمني والكفار (ابألذية

  (19)سواء كانوا مع املسلمني أو كانوا (18)من أمواهلم/ (17)أخذ منهم

 ــــــــــــــ
 إن (.فأ " )  (  يف "1)
 ب" ) البث (.(  يف "2)
 .21/368، تكملة اجملموع للمطيعي12/296، البيان 7/514، التهذيب 3/321: املهذب (  انظر3)
 ب" ) يعظم (.(  يف "4)
  .12/297، البيان 7/515، التهذيب 3/321: املهذب (  انظر5)
 ب" ) يؤاخذون (.(  يف "6)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".7)
 (.يف) أ " (  يف "8)
 .21/323، تكملة اجملموع للمطيعي12/270، البيان 7/512: التهذيب (  انظر9)
  .10/333، روضة الطالبني 11/553وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 10)
 ج" ) اجلزية (.(  يف "11)
  .21/323، تكملة اجملموع للمطيعي11/553، فتح العزيز 12/270: البيان (  انظر12)

 هم (.ب" ) يقصد(  يف "13)
 .10/322، روضة الطالبني 12/282 ، البيان7/510، التهذيب 3/315: املهذب (  انظر14)
  0/ أ من " أ "210(  هناية ل15)
 0(  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج" 16)
 (  ) منهم ( ليست يف "ب" و "ج".17)
 / أ من "ج".272(  هناية ل18)
 (  ) كانوا ( ليست يف "ج".19)
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 بذلوا اجلزية حلفظهم وحفظ  (1)ألهنم إمنا ؛منفردين عنهم يف بلد
  .(2)أمواهلم

 . (4)إال أن ال يكون عندان ماال كاخلمر واخلنزير فإنه ال جيب اسرتجاعه (3)اللهم
للحفظ  (7)ألن اجلزية (حىت مضى احلول مل جتب اجلزية (6)مل يفعل ذل  (5)إن)و : لقا
 . (9)(8)ومل يوجد
ألنه ال جيوز أن حيكم  (حتاكموا إلينا مع املسلمني وجب احلكم بينهم (10)إن)و  :قال

 .(12)حاكم الكفار (11)على املسلمني
جيب احلكم  بعض، ففيه قولن، أحدمها: (15)بعضهم يف (14()13)وإن حتاكموا)
 . (17)الذب عنهم فوجب عليه احلكم بينهم كاملسلمني (16)ألنه يلزم (بينهم

فلم يلزمه احلكم بينهم  (1)شريعتنا (18)ألهنم ال يعتقدون/ (جيب ل والثاين:)
 ــــــــــــــ
 ب".(  ) إمنا ( ليست يف "1)
  .21/339، تكملة اجملموع للمطيعي11/535، فتح العزيز 12/282، البيان 7/510: التهذيب (  انظر2)

 (  ) اللهم ( ليست يف "ج".3)
  .12/282، البيان 7/510، التهذيب 3/315: املهذب (  انظر4)
 إن (.ف" ) ج"و  "أ  (  يف "5)
 (  ) ذلك ( ليست يف "ب". 6)
 ست يف "ج".(  ) ألن اجلزية ( لي7)
 ج" ) تؤخذ (.(  يف "8)
 .12/282، البيان 7/510، التهذيب 3/315: املهذب (  انظر9)
 إن (.فأ " )  (  يف "10)
 ب" ) املسلم ( ويف "ج" ) مسلم (.(  يف "11)
 .21/344، تكملة اجملموع للمطيعي12/285، البيان 7/528: التهذيب (  انظر12)
 ب" ) حتاكم (.(  يف "13)
 ) إلينا (.زايدة  " أ (  يف "14)
 ب" ) مع (.(  يف "15)
 ج" ) يلزمه (.(  يف "16)
  .21/344، تكملة اجملموع للمطيعي7/154، روضة الطالبني 12/284: البيان (  انظر17)
 / أ من "ب".124(  هناية ل 18)
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  .(2)]كاملعاهدين
ويشرتط التزامهم بعد احلكم للزومه، هذا إذا احتد  (3)فعلى هذا إن تراضوا حكم بينهم[

 .(4)الدين
ألن كل  ؛(8)وجب احلكم بينهم (7)واآلخر يهوداي (6)كان أحدمها نصرانيا  (5)أما إذا

  .(9)واحد ال يرضى حبكم ملة اآلخر
  .(11)القولني (10)بطرد :وقيل

 .(12)وعلى القولني ينبين وجوب احلضور عليه إذا طلبه احلاكم للحكم
قوالً  (14)ىل فيجب احلكمحقوق هللا تعا (13)فأما يف ،القوالن يف حقوق اآلدميني :وقيل

 . واحداً 
 .(15)عكس ذلك :وقيل
ألهنم  (وإن تبايعوا بيوعاا فاسدةا وتقابضوا مث حتاكموا إلينا مل ينقض ما فعلوا)قال: 

 = ــــــــــــــ
 ب" و "ج" ) شريعته (.(  يف "1)
  .21/343لة اجملموع للمطيعي، تكم12/284، البيان 7/528، التهذيب 3/316: املهذب (  انظر2)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".3)
  املصادر السابقة. (  انظر4)

 ب" و "ج" ) لو (.(  يف "5)
 ج" ) يهودايً (.(  يف "6)
 ج" ) نصرانياً (.(  يف "7)
 (  ) بينهم ( ليست يف "ب" و "ج".8)
، تكملة اجملموع 8/104، فتح العزيز 285-12/284، البيان 7/528، التهذيب 317-3/316: املهذب (  انظر9)

 .21/344للمطيعي

 ب" ) على ( ويف "ج" ) هو على (.(  يف "10)
  .7/154، روضة الطالبني 8/104والطريق األول هو األصح. انظر: فتح العزيز ( 11)

  .7/155: روضة الطالبني (  انظر12)
 (  ) يف ( ليست يف "ب".13)
 ب" زايدة ) بينهم (.(  يف "14)
  .7/154، روضة الطالبني 8/104وأصح الطرق طرد القولني. انظر: فتح العزيز   (15)
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ألن ذلك موجب حكم اإلسالم  (وإن مل يتقابضوا نقض عليهم) ،(1)تراضوا به فلم يتعرض له
   ل هللا تعاىل:اإلسالم قا (3)حبكم (2)وحنن ال حنكم بينهم إال

      
  (4()5).  

 (6)]أي وتقابضوا ألجل إلزامه[ (وإن حتاكموا إىل حاكم هلم فألزمهم التقابض) :قال 
كما لو تقابضوا   (9)/(إىل حاكم املسلمني أمضى ذل  يف أحد القولني (8()7)فعواار تمث )

  .(12)عن إكراه، فأشبه ما لو مل يقبض (11)ألنه قبضه (ضيه يف ايآخرول مي) ،(10)برضاهم
للخرب  (إسالمهمل يصح ) ،(13)أي أتى ابلشهادتني (وإن أسلم منهم صيب مميز)قال: 

، فعلى هذا حيال بينه وبينهم (16)كاجملنون  إسالمه، وألنه غري مكلف فلم يصح (15()14)املشهور
 . (1)أصر على الكفر ر دَّ إىل أهله فإن ،بلغ ووصف الكفر هدد وضرب (17)فإن

 ــــــــــــــ
 ب" ) هلم (.(  يف "1)
 ب" زايدة ) مبا يلزمه (.(  يف "2)
 ب" ) حكم (.(  يف "3)
 ( من سورة املائدة. 49( من اآلية )4)
 .6/301، هناية احملتاج 3/250، حتفة احملتاج 7/528: التهذيب (  انظر5)
 ما بني املعقوفني سقط من "ب". ( 6)
 ب" و "ج" ) رفعوا (.(  يف "7)
 ) ذلك (.زايدة  "أ  (  يف "8)
 / ب من " أ ". 210(  هناية ل9)
  .6/301، هناية احملتاج 3/250، حتفة احملتاج 5/423: التهذيب (  انظر10)
 ج" ) قبض (.(  يف "11)
 املصادر السابقة.( 12)
 يست يف "ب".(  ) أي أتى ابلشهادتني ( ل13)
نون حىت : ) رفع القلم عن ثالثة عن الصيب حىت يبلغ، وعن النائم حىت يستيقظ، وعن اجمل يشري الشارح إىل قوله (14)

 .يفيق ( وقد تقدم خترجيه

  .21/196، تكملة اجملموع للمطيعي12/171، البيان 3/288: املهذب (  انظر15)
 .21/196طيعي، تكملة اجملموع للم12/171: البيان (  انظر16)
 ب" و "ج" ) فإذا (.(  يف "17)
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سالمه  إ (5)وصومه فصح (4)ألنه تصح صالة الصيب( (3)سالمهإيصح (2)/:وقيل)
 .(6)كالبالغ

من  إبسالمهفعلى هذا إن بلغ ووصف اإلسالم حكمنا  (يف الظاهر دون الباطن) :قال
ألنه ال يوثق  ؛همل يصف اإلسالم مل حيكم إبسالم(7)حني أتى ابلشهادتني، وإن وصف الكفر و

 . (9)مبا كان منه يف الصغر إال مبا ينضاف إليه بعد البلوغ (8)منه
ألن  (التزام أحكام امللة انتقض عهدهم (11)وأامتنعوا من أداء اجلزية  (10)وإن) :قال
 .(14)ويف معنامها قتال املسلمني ،(13)تنعقد إال هبما (12)الذمة مل

 (15)أي (أو آوى عينا للكفار ،ا بنكاحأو أصاهب ،وإن زان أحد منهم مبسلمة): قال
أو قطع عليه  ،أو قتله ،أو فنت مسلما عن دينه ،أو دل على عورة املسلمني) ،(16)جاسوسا
لبقاء ما  ((18)هعهد (17)نظر فإن مل يكن قد شرط ذل  يف عقد الذمة مل ينتقض ،الطريق

 = ــــــــــــــ
  .12/172، البيان 3/288: املهذب (  انظر1)
 / ب من "ب".124(  هناية ل2)
 ج" ) اسالمه يصح (.(  يف "3)
 ج" زايدة ) املميز (.(  يف "4)
 ج" ) فيصح (.(  يف "5)
  .21/196، تكملة اجملموع للمطيعي12/171، البيان 3/288: املهذب (  انظر6)
 ب" ) أو (.(  يف "7)
 (  ) منه ( ليست يف "ج".8)
 .21/196، تكملة اجملموع للمطيعي172-12/171: البيان (  انظر9)
 ب" ) فإن (.(  يف "10)
 " ) و (.ج"و  "أ  (  يف "11)
 ج" ) ال (.(  يف "12)
  .21/351، تكملة اجملموع للمطيعي12/286، البيان 7/505: التهذيب (  انظر13)
  املصادر السابقة. (  انظر14)
 ب" ) أو (.(  يف "15)
 . 10/357، لسان العرب 346(  انظر: حترير ألفاظ التنبيه: 16)
 ج" ) ينقض (.(  يف "17)
 هد (.الع" ) ج"و  "أ  (  يف "18)
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  .(3)أحكام امللة(2)أداء اجلزية و (1)يقتضيه من التزامه
ألهنم خالفوا ما شرط  ؛(6)وهو األصح ((5)ينتقض :رط عليهم فقد قيلش (4)وإن)

ل  :وقيل)، (10)[(9)]فانتقض به العهد كقتال املسلمني (8)املسلمني (7)عليهم وفيه ضرر على
  (13)./(12)إذا شرط كرتك الغيار (11)ألنه ال ينتقض به إذا مل يشرتط فكذلك (ينتقض

ينتقض  :أو دينه مبا ل جيوز، فقد قيل ،له رسو  (14)أو ،وإن ذكر هللا تعاىل) :قال
وإن شرط فعلى  ،مل ينتقض (18)/(17)طرت وقيل: إن مل يش)، (16)كاألشياء الثالثة  ((15)عهده
 . (21)فأحلق ابألشياء السبعة (20)ألن فيه ضرراً على املسلمني ((19)وجهنيال

 ــــــــــــــ
 (  ) التزامه ( ليست يف "ب".1)
 ب" زايدة ) التزام (.(  يف "2)
  .12/287، البيان 7/506، التهذيب 3/318: املهذب (  انظر3)

 ) كان قد (.زايدة  "أ  (  يف "4)
 ) عهدهم (.زايدة  "أ  (  يف "5)
  .10/329، روضة الطالبني 11/548وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 6)
 (  ) على ( ليست يف "ب" و "ج".7)
 ب" ) ابملسلمني (.(  يف "8)
  .21/352ي، تكملة اجملموع للمطيع12/287، البيان 7/506: التهذيب (  انظر9)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".10)
 ب" و "ج" ) وكذلك (.(  يف "11)
  .12/287، البيان 7/506، التهذيب 3/318: املهذب (  انظر12)
 / ب من "ج".272(  هناية ل 13)
 ج" ) و (.(  يف "14)
 ب" ) العهد (.(  يف "15)
  .21/352مطيعي، تكملة اجملموع لل12/288، البيان 7/506: التهذيب (  انظر16)
 " ) يشرط (.ج"و  "أ  (  يف "17)
  0/ أ من " أ "211(  هناية ل18)
 أ " ) وجهني (. (  يف "19)
 ب" و "ج" ) ابملسلمني (.(  يف "20)
  .12/288، البيان 7/506، التهذيب 3/318: املهذب (  انظر21)
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  .(2)يقتل حداً  من سب رسول هللا  :(1)وقال أبوبكر الفارسي
 ،وإظهار اخلمر ،الويار (5)مما ل ضرر فيه كرتك (4)فعل ما منع منه/ (3)وإن): قال
 .  (8)النتفاء الضرر (العهد (7)عزر عليه ومل ينتقض (6)وما أشبههما

 يف اهلدنة.  (9)على ما سيأيت (وإن خيف منهم نقض العهد مل ينبذ إليهم عهدهم) :قال
أي بعد  (نقض العهد رد إىل مأمنه يف أحد القولني ومن فعل ما يوجب) :قال
يف دار اإلسالم أبمان فأشبه ما لو  (12)ألنه حصل ؛(11)منه إن كان موجبا (10)استيفاء احلد

 . (14)(13)دخل أبمان الصيب
ألنه مفرط يف نقض  ؛(17)وهو األصح ((16)يف احلال يف القول ايآخر (15)وقتل): قال

 ــــــــــــــ
ن مصنفاته: ) عيون املسائل يف نصوص (  هو أمحد بن احلسني بن سهل الفارسي، أبو بكر، تفقه على ابن سريج، م1)

( هـ. انظر: طبقات ابن قاضي 350سنة: ) -رمحه هللا-الشافعي (، وهوكتاب جليل على ما شهد به األئمة، تويف 
 .206، طبقات ابن هداية هللا: 1/96شهبة 

. انظر: فتح العزيز ، املذهب أنه ينتقض إن شرط عليهم ذلك12/288يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين ( 2)
  .330-10/329، روضة الطالبني 11/548-549

 ب" ) فإن (.(  يف "3)
 / أ من "ب".125(  هناية ل 4)
 ب" ) كنزل (.(  يف "5)
 ب" ) أشبهها (.(  يف "6)
 ج" ) ينقض (.(  يف "7)
  .21/353، تكملة اجملموع للمطيعي12/288، البيان 7/507: التهذيب (  انظر8)
 " و "ج" ) أييت (.ب(  يف "9)
 ج" ) احلق (.(  يف "10)
 ب" و "ج" زايدة ) اللحد (.(  يف "11)
 ج" ) حيصل (.(  يف "12)
 ب" و "ج" ) صيب (.(  يف "13)
 .12/289، البيان 7/505، التهذيب 3/318: املهذب (  انظر14)
 ب" ) ويقتل (.(  يف "15)
 (  ) يف القول اآلخر ( ليست يف "ب".16)
 . 10/331، روضة الطالبني 11/550انظر: فتح العزيز وهو كما قال. ( 17)
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 .(2)قاق أو املن أو الفداء فله ذلك كما يف األسريفإن رأى اإلمام االسرت  ،(1)عهده
 ،(3)أنه ال ينتقض :أصحهما :وهل ينتقض العهد يف ذراريهم ونساءهم ن فيه وجهان

 .(4)وهللا أعلم

 ــــــــــــــ
 ، تكملة اجملموع للمطيعي10/331، روضة الطالبني 12/289، البيان 7/505، التهذيب 3/319: املهذب (  انظر1)

21/354.  
  املصادر السابقة. (  انظر2)
  .10/331، روضة الطالبني 11/550وهو كما قال. انظر: فتح العزيز   (3)
 وهللا أعلم ( ليست يف "ب" و "ج". (  )4)
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 عقد الهدنة ببا
 .(2)مع أهل احلرب على الكف عن قتاهلم مدة (1)عقد :اهلدنة

اثئرة الفتنة،  (5)إذا صاحلهم هدت (4)ون فإنهوهو السك ،(3)من اهلدون: واشتقاقها
 . (6)وسكنت

إل ) ،عظيم ،(12)(11()10)أو لصقع (9)إلقليم (8)أي (جيوز عقد اهلدنة (7)ل): قال
 . (14)ألن جتويزه لآلحاد يفضي إىل تعطيل اجلهاد (فوض إليه اإلمام (13)لإلمام أو ملن
 ،(16)أو بذل اجلزية ،أي أبن يرجو إسالمهم (رأى يف عقدها مصلحة (15)ذاإ)و : قال

  لقوله تعاىل: (جاز أن يعقد) ،(18)على قتال غريهم (17)أو معاونة املسلمني

 ــــــــــــــ
 ب" و "ج" ) العقد (.(  يف "1)
 . 534، السراج الوهاج: 261(  انظر: حتفة الطالب: 2)
 ب" ) اهلدوء (.(  يف "3)
 ب" ) ألنه (.(  يف "4)
 ج" ) هدنت (.(  يف "5)
 . 1600، القاموس احمليط: 377(  انظر: املصباح املنري: 6)
 ب" ) وال (.(  يف "7)
 (  ) أي ( ليست يف "ج" ويف "ب" زايدة ) أهل (.8)
 ب" ) إقليم (.(  يف "9)
 ب" ) بلد ( ويف "ج" ) صقع (.(  يف "10)
الص ْقع: بضم الصاد وسكون القاف، الناحية، يقال فالن من أهل هذا الصقع أي من هذه الناحية. انظر:  ( 11)

 .3/178، هتذيب األمساء واللغات 3/1033الصحاح 
  ،.4/231، حتفة احملتاج8/571ملطالب، أسىن ا12/301، البيان 7/517، التهذيب 3/322: املهذب ظر(  ان12)
 ب" ) من (.(  يف "13)
، 4/231 ، حتفة احملتاج8/571، أسىن املطالب11/554، فتح العزيز 12/302، البيان 4/210: الوسيط (  انظر14)

  .21/379تكملة اجملموع للمطيعي

 (. فإنأ " )  (  يف "15)
 ج" ) جزية (.(  يف "16)
 ج" ) للمسلمني (.(  يف "17)
، روضة الطالبني 11/554، فتح العزيز 12/302، البيان 7/518، التهذيب 3/322: املهذب (  انظر18)

= 
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 (1)، /النيب  (2)وروي أن /يف  (4)بن عمرو (3)صاحل سهيل
 .(7)(6)على ترك القتال عشر سنني (5)احلديبية

  ]لقوله تعاىل:( (8)قد أربعة أشهرمث ينظر فإن كان مستظهراا فله أن يع) :قال
     

 
(9)(10) ](11). 

   لعموم قوله تعاىل: (ول جيوز سنة) :قال
   


    وعموم قوله تعاىل: (12)

    

 = ــــــــــــــ
  .4/231، حتفة احملتاج10/334

 ( من سورة التوبة. 2،1( اآليتني )1)
 / ب من "ب".125(  هناية ل 2)
 ".  / ب من " أ211(  هناية ل 3)
(  هو سهيل بن عمرو بن عبد مشس القرشي العامري، أبو يزيد، كان أحد األشرا ف من قريش وسادهتم يف اجلاهلية، 4)

 .3/212، اإلصابة 2/229( هـ. انظر: االستيعاب 18سنة: ) أسلم عام الفتح، تويف
كيال غرب مكة على طريق ج دة القدمي. (  22احلديبية: بضم احلاء وتشديد الياء وختفيفها، وتقع اآلن على مسافة ) ( 5)

 .94، معجم املعامل اجلغرافية: 97انظر: املعامل األثرية: 
غزوة احلديبية، رقم  املغازي، يف ابب كتاب  ( يف1532-4/1531(  أخرجه البخاري من حديث املسور بن خمرمة )6)

 .(3944احلديث )
، تكملة اجملموع 8/231، حتفة احملتاج11/553 ، فتح العزيز12/303، البيان 7/519: التهذيب (  انظر7)

  .21/380للمطيعي
 ب" و "ج" زايدة ) لآلية (.(  يف "8)
 ( من سورة التوبة. 2( من اآلية )9)
، 10/335، روضة الطالبني 12/302، البيان 7/518، التهذيب 4/210، الوسيط 3/322: املهذب (  انظر10)

  .21/379عي، تكملة اجملموع للمطي8/573أسىن املطالب
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب" و "ج".11)
 ( من سورة التوبة. 5( من اآلية )12)
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   (1)(2).  

ألهنا مدة تقصر  ؛والثاين: جيوز ،(3)ملا ذكرانه ؛ال جيوز :أحدمها (وفيما بينهما قولن)
 .(4)عن مدة اجلزية فأشبهت أربعة أشهر

ويف  ،كان اإلمام مستظهرًا أن يعقد األمان ملاله مؤبداً   (5)أنه إذا :وذكر يف احلاوي
 .  (6)أنه كاملال :أحدمها :األمان لذريته وجهان

 (9)يلزمه يف غزوهم مشقة (8)ولكنه (7)وإن مل يكن مستظهراا أو كان مستظهرا): قال
 . (11)رأى ضعف املسلمني فهادهنم ألن النيب  (جاز أن يهادهنم عشر سنني (10)لبعدهم

 .(13)مل يكن يف اإلسالم فتح مثل صلح احلديبية :(12)قال الشعيب
 . (1)صلح سهيل  (14)نقض النيب :قال الشيخ أبو حامد

 ــــــــــــــ
 ( من سورة التوبة. 29( من اآلية )1)
، حتفة 11/557، فتح العزيز 12/302، البيان 7/518، التهذيب 7/719، حلية العلماء3/323: املهذب (  انظر2)

 .4/231احملتاج
 .يتني السابقتنييشري الشارح إىل اآل  (3)
، 11/557، فتح العزيز 12/303، البيان 7/518، التهذيب 7/719، حلية العلماء3/323: املهذب (  انظر4)

 .21/380تكملة اجملموع للمطيعي
 ب" ) إن (.(  يف "5)
 مل أجده يف احلاوي املطبوع.  ( 6)
 (  )و كان مستظهراً ( ليست يف "ج".7)
 ج" ) لكن (. ب" ) إال أنه ( ويف "(  يف "8)
 ب" ) مشقة يف غزوهم (.(  يف "9)
 نه (.ع) أي زايدة  "أ  (  يف "10)
، 12/303، البيان 519-7/518، التهذيب 4/211، الوسيط 7/719 ، حلية العلماء3/323: املهذب (  انظر11)

  .21/380 ، تكملة اجملموع للمطيعي8/573، أسىن املطالب10/335، روضة الطالبني 11/557فتح العزيز 
( هـ، روى عن سعد بن أيب وقاص 21(  هو عامر بن شراحيل بن عبد اهلمداين الكويف، أبو عمرو، ولد سنة: )12)

( هـ. انظر: سري أعالم 104وسعيد بن زيد وغريمها، وروى عنه عاصم األحول وأبو حنيفة وأمم سوامها، تويف سنة: )
 .2/264، هتذيب التهذيب 4/294النبالء 

  من نقل قول الشعيب.مل أقف على ( 13)
 ب" ) رسول هللا (.(  يف "14)
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 .(2)مل ينسخ بل هم بدؤوا بنقض العهد إنه :وقيل ،إنه نسخ :فقيل
 ،(7)(6)لضرورة (5)حلاجة وال (4)مل جتز اهلدنة أكثر من أربعة أشهر ال ،نسخ :قلنا (3)فإن
لثاين: جيوز إىل عشر وا جيوز إىل سنة، :أحدمها ،مل ينسخ وكان لضرورة فقوالن :وإن قلنا

 . (8)سنني
 (11)يف الفسخ (10)على أن اخليار له) ،(9)أي من غري مدة معينة (وإن هادن) :قال 

) : قال (14)وخيرب مطلقا  (13)عليه وسلم هادن يهود(12)ألن النيب صلى هللا / (مىت شاء جاز
 .(19)(18)( (17)) ما شئنا ، ويف رواية(16)(  ما أقركم هللا (15)أقركم/
 = ــــــــــــــ
  .12/303يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين ( 1)
  .11/558واألول هو األصح. انظر: فتح العزيز ( 2)
 ب" ) وإن (.(  يف "3)
 (  ) ال ( ليست يف "ب" و "ج".4)
 ب" ) أو (.(  يف "5)
 ب" ) ضرورة (.(  يف "6)
  .21/386، تكملة اجملموع للمطيعي11/558، فتح العزيز 12/305يان : الب(  انظر7)
  .11/558والثاين هو الصحيح. انظر: فتح العزيز ( 8)

  .21/387، تكملة اجملموع للمطيعي4/232، حتفة احملتاج12/306، البيان 3/323: املهذب (  انظر9)
 ب" و "ج" ) له اخليار (.(  يف "10)
  "ب".(  ) يف الفسخ ( ليست يف11)
 / أ من "ج".273(  هناية ل 12)
 ب" زايدة ) أهل (.(  يف "13)
 ) لكن (.أ " و "ج" زايدة  (  يف "14)
 / أ من "ب". 126(  هناية ل 15)
إذا اشرتط يف املزارعة إذا  الشروط،يف ابب (يف كتاب2/973)  (  أخرجه البخاري من حديث عمر بن اخلطاب16)

  0( 2580رقم احلديث ) فهما على تراضيهما، شئت اخرجتك ومل يذكر اجالً معلوماً 
 ب" ) ما يشاء (.(  يف "17)
رقم احلديث  اقرك ما أقرك هللا، إذا قال رب األرض: املزارعة، يف ابب كتاب  (، يف2/824(  أخرجه البخاري )18)

من ، كالمها (1551رقم احلديث ) كتاب املساقاة واملعاملة جبزء من الثمر والزرع،  ( يف3/1187) ومسلم (،2213)
 .حديث ابن عمر 

، روضة الطالبني 11/559، فتح العزيز 12/306، البيان 7/519، التهذيب 3/323: املهذب (  انظر19)
= 



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

494 

 ؛وأهل الذمة (1)أي (وعلى اإلمام أن يدفع األذية عنهم من جهة املسلمني)قال: 
من جهة أهل  (4)األذية عنهم (3)ول يلزمه دفع/) ،(2)ألن اهلدنة عقدت على الكف عنهم

الكف عنهم ال على  ألن اهلدنة عقدت على ؛بعضهم من بعض (6)وال منع (5)أي (احلرب
 . (7)احلفظ هلم خبالف أهل الذمة

جبار املسلم على إ (9)إذ ال جيوز (رده إليهم (8)بوإن جاء منهم مسلم مل جي) :قال 
 . (13)له عشرية تذّب عنه خلينا بينه وبينهم (12)شرطنا ذلك وكان (11)فإن .(10)عندهم اإلقامة

 . (16)(15)ليهمجيب الوفاء ابلشرط ودفعه إ :اخلراسانيون (14)وقال
بن  بنت عقبة (4)ألن أم كلثوم (ردها إليهم (3)مسلمة مل جيز (2)جاءت (1)إن)ف :قال

 = ــــــــــــــ
  .21/387، تكملة اجملموع للمطيعي8/573، أسىن املطالب10/336

 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".1)
، 10/349، روضة الطالبني 11/577، فتح العزيز 12/313، البيان 7/525، التهذيب 3/325: املهذب (  انظر2)

  .21/395، تكملة اجملموع للمطيعي4/232حتفة احملتاج
  0/ أ من " أ "212(  هناية ل3)
 (  ) عنهم ( ليست يف "ج".4)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و"ج". 5)
 ب" ) مينع (.(  يف "6)
، 10/349، روضة الطالبني 11/577، فتح العزيز 12/313، البيان 7/525، التهذيب 3/325: املهذب (  انظر7)

  .396-21/395تكملة اجملموع للمطيعي
 (. زأ " ) جي (  يف "8)
 ج" ) جيب (.(  يف "9)
 ، تكملة اجملموع للمطيعي11/573، فتح العزيز 12/323، البيان 7/522، التهذيب 3/328: املهذب (  انظر10)

21/410.  

 ب" ) وإن (.(  يف "11)
 ب" و "ج" ) وكانت (."(  يف 12)
  املصادر السابقة. (  انظر13)

 أ " و "ج" ) قال (. (  يف "14)
 (  ) ودفعه إليهم ( ليست يف "ب".15)
 .4/211: الوسيط (  انظر16)
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  : (6)النيب (5)فجاء أخوها يطلبها فقال له ،أيب معيط جاءت مسلمة بعد صلح احلديبية
 .(8)(7)(ومل يسلمها إليه ،) إن هللا تعاىل منع الصلح يف النساء

يطلب ما دفع إليها ) ،(9)]أي املشرك بعد دخوله هبا أو قبله[ (وإن جاء زوجها): قال
ل  :والثاين) ،(12)أي من مخس اخلمس ((11)جيب رده :ففيه قولن، أحدمها (10)من الصداق

رد املهور يف صلح  صلى هللا عليه وسلمالنيب ومنشأ اخلالف أن  ،(13)وهو الصحيح (جيب
 لعقد ا (1)إطالق (17)وألن ،(16)(15)يف العقد ردهّن ونسخ الرد   (14)احلديبية ألنه كان قد شرط

 = ــــــــــــــ
 إن (.و " ) ج"و  "أ  (  يف "1)
 ) منهم (.و "ب" زايدة  "أ  (  يف "2)
 ج" ) جيب (.(  يف "3)
ألمه،  معيط بن أيب عمرو بن أمية القرشية األموية، أخت عثمان بن عفان هي أم كلثوم بنت عقبة بن أيب   (4)

، 8/183أسلمت مبكة قدميا، هاجرت إىل املدينة ماشية، وهي أول من هاجر من النساء. انظر: الطبقات الكربى 
 . 7/376أسد الغابة 

 (  ) له ( ليست يف "ب" و "ج".5)
 (  ) النيب ( ليست يف "ج".6)
 اإلسالمكتاب الشروط، يف ابب ما جيوز من الشروطفي   ( يف2/967وه البخاري يف )صحيحه(  )أخرج حن ( 7)

 .-هللا عنهما رضي- (، من حديث مروان واملسور بن خمرمة2564واألحكام واملبايعة، حديث رقم )

موع ، تكملة اجمل565-11/564، فتح العزيز 12/310، البيان 7/520، التهذيب 3/324: املهذب (  انظر8)
 .21/393 للمطيعي

 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".9)
 ب" زايدة ) أي زوجها املشرك بعد دخوله أو قبله (. (  يف "10)
 ) إليه (.زايدة  "أ  (  يف "11)
، روضة الطالبني 11/568، فتح العزيز 12/314، البيان 7/523، التهذيب 3/326: املهذب (  انظر12)

  .21/397يعي، تكملة اجملموع للمط10/340
  .10/340، روضة الطالبني 11/566وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 13)
 ب" ) شرطها (.(  يف "14)
كتاب الشروط، يف ابب الشروط يف اجلهاد...إخل، رقم احلديث   ( يف2/980( )البخاري يف )صحيحة (  أخرجه15)

(2582.)  
 . 21/397، تكملة اجملموع للمطيعي12/314، البيان 7/522، التهذيب 326-3/325: املهذب (  انظر16)
 ب" و "ج" ) ألن (.(  يف "17)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

496 

 = ــــــــــــــ
 ب" ) الطالق يف (.(  يف "1)
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 .(1)يتناول البضع فإذا مل يرد وجب رد بدله
 .(3)فال جيب ردها قوالً واحداً ألنه متربع (2)أما نفقة العرس والوليمة

إىل  (6)جاءت/ (5)أو انئبه فأما لو (4)واعلم أن الكالم فيما إذا جاءت إىل بلد فيها اإلمام
وال انئبه مل جيب رد  املهر قواًل واحداً ؛ ألنه جيب يف سهم املصاحل وذلك  (7)بلد ليس فيه اإلمام

 .(9)انئبه فال يطالب به غريمها (8)اإلمام أو إىلإىل 
 ،ردها (10)فإن فارقتهم وهي مشركة مث أسلمت مل جيب :وإن جاءت منهم أمة نظرت

 .(15)(14)رد قيمتها قوالن (13)يف (12)[:وقيل ،(11)]وال رد قيمتها
 . (17)مث فارقتهم مل جيب ردها وجيب رد قيمتها (16)وإن أسلمت عندهم/

 ــــــــــــــ
، تكملة اجملموع 11/566، فتح العزيز 12/314، البيان 7/522، التهذيب 326-3/325: املهذب (  انظر1)

  .21/397 للمطيعي
 .399أي طعام العرس. انظر: املصباح املنري: الوليمة: ( 2)
  .21/399 ، تكملة اجملموع للمطيعي10/340، روضة الطالبني 11/567، فتح العزيز 12/310: البيان (  انظر3)

 ج" ) إمام (.(  يف "4)
 ب" ) إذا (.(  يف "5)
 / ب من "ب".126(  هناية ل 6)
 ب" و "ج" ) إمام (.(  يف "7)
 (  ) إىل ( ليست يف "ب" و "ج".8)
، 10/341، روضة الطالبني 11/568، فتح العزيز 12/316، البيان 7/522تهذيب ، ال3/326: املهذب (  انظر9)

  .21/399تكملة اجملموع للمطيعي
 ب" ) جيز (.(  يف "10)
  .21/404، تكملة اجملموع للمطيعي12/321، البيان 3/327: املهذب (  انظر11)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب" و "ج".12)
 ب" ) ويف (.(  يف "13)
 ب" ) وجهان (.يف "(  14)
 .10/343، روضة الطالبني 11/570والطريق الثاين هو املذهب. انظر: فتح العزيز  ( 15)
 / ب من " أ ". 212(  هناية ل16)
، تكملة اجملموع 10/343، روضة الطالبني 11/570، فتح العزيز 12/322، البيان 3/327: املهذب (  انظر17)

 .21/404للمطيعي
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 ،(2)ألان مل نشرتط إال جمرد الكف (موا إلينا مل جيب احلكم بينهمحتاك (1)وإن) :قال
  :اىلـه تعـلقول ((3)وإن خيف منهم نقض العهد جاز أن ينبذ إليهم عهدهم)

    
   

   (4)(5). 
ن يقع يف نفس اإلمام خوف منهم حىت يكون ذلك عن وال يكفي أ :قال ابن الصباغ

 .(6)داللة
ألهنم يف قبضته فأمكن  ؛عهدهم بذلك (8)أهل الذمة حيث ال ينبذ إليهم (7)ويفارق

  .(11)؛ وألن عقدهم أقوى لتأبده (10)منهم (9)استدراك ما خيافه
 ألن ذلك حيتاج إىل نظر ؛إال أن حيكم اإلمام بنقضه (13)عهدهم (12)وال ينتقض

أو أخذ  ،أو قتل مسلم ،أو مظاهرة عدو ،بقتال (14)خبالف ما لو نقضوا هم العهد ،واجتهاد
  .(15)ألنه أمر ظاهر ال حيتاج إىل نظر واجتهاد ؛فإنه ال يفتقر إىل حكم اإلمام ،ماله

 ــــــــــــــ
 ب" ) فإن (.(  يف "1)
  .7/528: التهذيب (  انظر2)
 ب" زايدة ) إىل مدهتم (.(  يف "3)
 ( من سورة األنفال. 58( من اآلية )4)
 .7/527: التهذيب (  انظر5)
  .12/328يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين ( 6)
 ج" ) وخيالف (.(  يف "7)
 (  ) إليهم ( ليست يف "ب".8)
 ج" ) خياف (.(  يف "9)
 .7/527: التهذيب نظر(  ا10)

  .21/414، تكملة اجملموع للمطيعي12/328، البيان 7/527، التهذيب 3/328: املهذب (  انظر11)
 ج" ) ينقض (.(  يف "12)
 ب" ) عهد (.(  يف "13)
 (  ) هم العهد ( ليست يف "ج".14)
  .21/412يعي، تكملة اجملموع للمط12/328، البيان 7/527، التهذيب 329-3/328: املهذب (  انظر15)
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 . (1)مأمنهم وإذا نقض خلوف اخليانة وجب أن يردهم إىل
وكذا  ( أمان جاز قتله واسرتقاقهحريب إىل دار اإلسالم من غري (2)وإن دخل) :قال

  .(6)/(5)ألنه حصل بغري قتال (وكان ماله فيئا)، (4)كاألسري  (3)املن  عليه واملفاداة به
مسلم فهل يقبل قوله ن  (8)وإن ادعى أنه أمّنه ،(7)فلو ادعى أنه جاء يف رسالة قبل قوله

 . (9)فيه وجهان
أبن يدخل  (10)صلحة يف اإلذنوإن استأذن يف الدخول ورأى اإلمام امل)قال: 

أو يف أداء رسالة أو أيخذ من جتارهتم شيئا جاز  ،(13)ينتفع هبا املسلمون/ (12)جتارة (11)يف
 . (14)يف الدخول حتصيال للمصلحة (أن أيذن له

فإذا  ،على قدر حاجته (16)أي (دخل جاز أن يقيم اليوم والعشرة (15)ذاإ)ف :قال 

 ــــــــــــــ
  .21/413، تكملة اجملموع للمطيعي12/327، البيان 330-3/329: املهذب (  انظر1)

 (  ) دخل ( ليست يف "ج".2)
 (  ) به ( ليست يف "ب".3)
 ، أسىن املطالب4/235، إخالص الناوي11/495، فتح العزيز 12/297، البيان 3/321: املهذب (  انظر4)

  .21/370، تكملة اجملموع للمطيعي8/520

  .10/290: روضة الطالبني (  انظر5)

 / أ من "ب".127(  هناية ل 6)
  .21/370، تكملة اجملموع للمطيعي4/235، إخالص الناوي12/297، البيان 3/321: املهذب (  انظر7)
 (  ) أمنه ( ليست يف "ب".8)
  .10/299، روضة الطالبني 11/496أصحهما: أنه يقبل قوله. انظر: فتح العزيز  ( 9)

 ج" ) الدخول (.(  يف "10)
 (  ) يف ( ليست يف "ب" و "ج".11)
 ب" و "ج" ) التجارة (.(  يف "12)
 / ب من "ج".273هناية ل   (13)
، تكملة اجملموع 10/319، روضة الطالبني 12/297، البيان 7/514، التهذيب 3/321: املهذب (  انظر14)

  .21/370 للمطيعي

 (. نأ " ) فإ (  يف "15)
 ) أي ( ليست يف "ب". ( 16)
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 . (1)انقضت حاجته مل ميكن من املقام
يف املقام ) ،اإلمام أو انئبه (2)أي (وإن طلب أن يقيم مدة جاز أن أيذن له): قال
 .(5)ألنه يف معىن املهادنني (4)/(قولن (3)وفيما بينهما ،ول جيوز سنة ،أربعة أشهر
املال والنفس وجيب عليه  (6)وإذا أقام لزمه التزام أحكام املسلمني فيضمن) :قال
ألن العقد اقتضى أمان املسلم يف نفسه وماله وعرضه فلزمه  ؛(7)ننيوهكذا املهاد (حد القذف

 . (10)ذلك (9)يف (8)ما جيب
، (12)[(11)]ألنه مل يلتزم حقوق هللا تعاىل (ول جيب عليه حد الزان والشرب)قال: 

اآلدمي فأشبه  (13)جيب ألنه جيب لصيانة حق :أحدمها (ويف حد السرقة واحملاربة، قولن)
 . (15)ال جيب ألنه حمض حق هللا تعاىل فأشبه حد الزان :الثاينو  ،(14)حد القذف
أي إذا كانت األذية من  ((17)الذمي (16)وجيب دفع األذية عنه كما جيب عن) :قال

 ــــــــــــــ
 ،10/310، روضة الطالبني 7/514، التهذيب 3/321: املهذب (  انظر1)

 (  ) أي ( ليست يف "ج".2)
 ج" ) بينها (.(  يف "3)
  0/ أ من " أ "213(  هناية ل4)
  .21/380، تكملة اجملموع للمطيعي4/211، حتفة احملتاج12/303، البيان 3/323: املهذب (  انظر5)

 ب" ) ويضمن ( ويف "ج" ) من ضمان (. "(  يف6)
 ب" و "ج" ) املهادن (.(  يف "7)
 ج" ) يوجب (.(  يف "8)
 (  ) يف ( ليست يف "ج".9)
  .21/415، تكملة اجملموع للمطيعي12/328، البيان 7/526، التهذيب 3/330: املهذب (  انظر10)
  .21/413كملة اجملموع للمطيعي، ت12/327، البيان 7/529، التهذيب 3/328: املهذب (  انظر11)

 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".12)
 (  ) حق ( ليست يف "ب".13)
  .21/413، تكملة اجملموع للمطيعي12/327، البيان 7/529، التهذيب 3/328: املهذب (  انظر14)
  املصادر السابقة. (  انظر15)
 (  ) كما جيب عن ( ليست يف "ج".16)
 .ج" ) كالذمي ((  يف "17)
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  (2). أما أنه(1)ألن اهلدنة عقدت على ذلك ؛املسلمني ومن معهم من أهل الذمة
تقدم  (7)بعض فقد (6)م عنمن أهل احلرب وال دفع بعضه (5)من قصدهم (4)جيب دفع (3)ال

 . (8)بيانه
أو رسالة فهو ابق على  ،فإن رجع إىل دار احلرب إبذن اإلمام يف جتارة): قال

 (10)الستيطانل وإن رجع) ،(9)كالذمي إذا دخل دار احلرب لتجارة  (األمان يف نفسه ]وماله
 . (14)ذلكألنه هو الذي اختار  (من املال (13)وما معه/ (12)يف نفسه[ (11)انتقض األمان
 (األمان فيه وجيب رده إليه (16)أودع مالا يف دار اإلسالم مل ينتقض (15)فإن): قال
يرد إىل  (18)أنه :أحدمها ،فإن قتل أو مات يف دار احلرب ففي ماله قولن) ،(17)وفاًء ابلعهد

 (اا أنه يونم ويصري فيئ :والثاين) ،(19)ألن من ورث مااًل ورثه حبقوقه واألمان من حقوقه (ورثته

 ــــــــــــــ
  .21/395، تكملة اجملموع للمطيعي12/313، البيان 7/525، التهذيب 3/325: املهذب (  انظر1)

 (  ) أما أنه ( ليست يف "ب" و "ج".2)
 ب" و "ج" ) وال (.(  يف "3)
 (  ) دفع ( ليست يف "ج".4)
 ب" ) يقصدهم (.(  يف "5)
 ب" ) من (.(  يف "6)
 ب" و "ج" ) وقد (.(  يف "7)
  490: ص(  انظر8)
  .21/415، تكملة اجملموع للمطيعي12/328، البيان 3/330: املهذب (  انظر9)
 الستيطان (.إىل ا" ) ب"و  "أ  (  يف "10)
 ج" ) عهده (.(  يف "11)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".12)
 / ب من "ب".172(  هناية ل 13)
  .21/415لمطيعي، تكملة اجملموع ل12/328، البيان 3/330: املهذب (  انظر14)

 ب" و "ج" ) وإن (.(  يف "15)
 ب" ) ينقض (.(  يف "16)
  .21/415 ، تكملة اجملموع للمطيعي529-8/528 ، أسىن املطالب12/328، البيان 3/330: املهذب (  انظر17)
 (  ) أنه ( ليست يف "ب".18)
  .21/415موع للمطيعي، تكملة اجمل530-8/529، أسىن املطالب12/329، البيان 3/330: املهذب (  انظر19)
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 .(1)ألن مبوته انتقل ماله إىل وارثه الكافر وال أمان له
 .(2)إذا مل يشرتط األمان للوارث كان فيئاً قوالً واحداً  :وقيل
أنه لو مات  :أن هذا تفريع على قولنا (3)علما (وإن أسر واسرتق صار ماله فيئاا ): قال

 .(5)]ماله فيئاً  (4)يف دار احلرب كان/
للوارث فههنا  (9)يكون ماله (8)على أنه لو مات يف دار احلرب[فرعنا  (7)إذا (6)فأما

ألنه مال له  ؛وال إىل بيت املال ،(13)حي (12)ألنه ؛ال ميكن نقله إىل الوارث (11)ألنه ؛(10)يوقف
  .(14)أمان

  .(16)ألن العبد ال يورث ؛وإن مات كان فيئا ،(15)فإن عتق صرف إليه
 . (17)يصرف إىل الوارث :وقيل
كما لو   (ففي ماله قولن) ،أي قبل االسرتقاق (تل أو مات يف األسروإن ق) :قال

 ــــــــــــــ
 .21/415، تكملة اجملموع للمطيعي12/329، البيان 3/330: املهذب (  انظر1)
  .10/290، روضة الطالبني 11/476واملذهب هو األول. انظر: فتح العزيز ( 2)
 ب" ) واعلم (.(  يف "3)
 / ب من " أ ". 213(  هناية ل4)
  .21/416، تكملة اجملموع للمطيعي8/530ىن املطالب، أس12/330، البيان 3/330: املهذب (  انظر5)
 (  ) فأما ( ليست يف "ج".6)
 ج" ) فإذا (.(  يف "7)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".8)
 (  ) ماله ( ليست يف "ب" و "ج".9)
 ب" ) وقف ( ويف "ج" ) يتوقف (.(  يف "10)
 (  ) ألنه ( ليست يف "ب".11)
 ج" ) ألن املورث (.(  يف "12)
 ج" ) حيا (.(  يف "13)
  .21/416، تكملة اجملموع للمطيعي10/290، روضة الطالبني 12/330، البيان 3/330: املهذب (  انظر14)

 .21/416، تكملة اجملموع للمطيعي331-12/330، البيان 3/330: املهذب (  انظر15)
  .21/416اجملموع للمطيعي، تكملة 11/477، فتح العزيز 331-12/330، البيان 3/330: املهذب (  انظر16)
  .10/291، روضة الطالبني 11/477واألول هو األصح. انظر: فتح العزيز ( 17)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

503 

 . (2)يف دار احلرب (1)مات
وإن مات يف دار اإلسالم قبل أن يرجع إىل دار احلرب ردَّ ماله إىل ورثته ): قال

ألنه مات على أمانه فبقي ماله على األمان خبالف ما لو مات يف دار  (على املنصوص
 .(3)احلرب

وهكذا احلكم لو مات يف دار احلرب، وكان قد  ((4)هي أيضا على قولنيل: يوق): قال
 . (7)، وهللا أعلم(6)للتجارة إبذن اإلمام (5)دخل

 ــــــــــــــ
 (  ) لو مات ( ليست يف "ب".1)
  .21/416، تكملة اجملموع للمطيعي8/530، أسىن املطالب12/330، البيان 3/330: املهذب (  انظر2)

  .21/416، تكملة اجملموع للمطيعي10/290الطالبني ، روضة 12/330، البيان 3/330: املهذب (  انظر3)

 ج" ) القولني (.(  يف "4)
 ب" و "ج" ) دخلها (.(  يف "5)
  .21/416، تكملة اجملموع للمطيعي11/477، فتح العزيز 12/330، البيان 3/330: املهذب (  انظر6)
 .ليست يف " أ " و "ب" (  ) وهللا اعلم (7)
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 باب خراج السواد
 (3)وما بني القادسيةطولا،  (2)إىل عبَّادان (1)ما بني حديثة املوصل أرض السواد): قال
دخلت يف هذا  (5)واعلم أن البصرة ال تدخل يف حكم أرض السواد وإن/ (عرضاا  (4)إىل حلوان

 (9)بعد الفتح (8)، وعتبة بن غزوان(7)أحياها عثمان بن أيب العاص (6)احلد؛ ألهنا أرض سبخة
 (11)من شرقي دجلتها يسمى الفرات/ (10)إال موضعان

 
، (12)ةرَّ ، ومن غريب دجلتها يسمى هنر امل

 .(14)أرض السواد (13)فإهنما داخالن يف حكم

 ــــــــــــــ
حلاء وكسر الدال بعدها ايء ساكنة، بليدة على ضفة هنر دجلة ابجلانب الشرقي، مسيت بذلك حديثة املوصل: بفتح ا ( 1)

 .3/81، هتذيب األمساء واللغات 2/230إلحداث مروان بن حممد هلا. انظر: معجم البلدان 
دجلة إذا قاربت  عبَّادان: بفتح العني والباء املعجم الوسيط تشديدها، جزيرة مشهورة حتت البصرة قرب البحر، فإن ( 2)

 .3/55، هتذيب األمساء اللغات 4/74البحر انفرقت فرقتني، وعبادان يف ذلك املثلث. انظر: معجم البلدان 
القادسية: تقع بني النجف واحلرية، إىل الشمال الغريب من الكوفة، وإىل اجلنوب من كربالء. انظر: املعامل األثرية:  ( 3)

 . 245، معجم املعامل اجلغرافية: 221
ح ْلَوان: بضم احلاء وإسكان الالم، إحدى املدن العراقية الكبرية، وهي آخر حدود السواد مما يلي اجلبال من بغداد،  ( 4)

 .103، املعامل األثرية: 2/291صلحا. انظر: معجم البلدان  فتحها جرير بن عبد هللا 
 / أ من "ب".182(  هناية ل 5)
  .3/331ة الرتبة اليت ال تنبت شيئا. انظر: النظم املستعذب سبخة: بفتح الباء، هي املتغري  ( 6)
 على الطائف، واله عمر  (  هو عثمان بن أيب العاص بن بشر بن عبد دمهان الثقفي، أبو عبد هللا، أستعمله 7)

 .3/153، االستيعاب 7/28. انظر: الطبقات الكربى على عمان والبحرين والبصرة، تويف يف خالفة معاوية 
، اإلسالم(  هو عتبة بن َغْزَوان بن جابر بن وهيب املازين، أبو عبد هللا، صحايب جليل، أسلم قدميا سابع سبعة يف 8)

( هـ. انظر: أسد الغابة 17سنة: ) وهو أول من مصَّر البصرة وعمرها، تويف  ،شهد املشاهد كلها مع رسول هللا 
 .4/438، اإلصابة 3/558

 يف "ج". (  ) بعد الفتح ( ليست9)
 ب" و "ج" ) موضعاً (.(  يف "10)
 / أ من "ج".274(  هناية ل11)
-وكانت عائشة  ،هنر املرة: ابلبصرة، منسوب إىل مرة بن أيب عثمان موىل عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق  ( 12)

 . 5/323كتبت إىل زايد تستوصله له فأقطعه هذا النهر فنسب إليه. انظر: معجم البلدان   -رضي هللا عنها

 (  ) حكم ( ليست يف "ب".13)
  .10/276، روضة الطالبني 11/453، فتح العزيز 12/335، البيان 7/489، التهذيب3/331: املهذب(  انظر14)
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  .(2)تسمي األخضر أسود (1)ومسيت أرض السواد خلضرهتا، والعرب
 (7)هو :. وقال أبو عبيدة(6)(5)اثنان وثالثون ألف ألف جريب (4)هو :(3)قال الساجي

أبن طوهلا مائة ومخسة وعشرون  (8)ستة وثالثون ألف ألف جريب، وعلل ذلك
عشرة آالف  (12)ضربنا الطول يف العرض كان (11)فإذا (10)]وعرضها مثانون فرسخا[(9)فرسخاً 
  .(14)وأربعمائة فرسخ وذلك ستة وثالثون ألف ألف جريب (13)فرسخ

 (16)ذراع وأربع مائة ذراع كذلك مسحها عثمان بن حنيف (15)كل جريب ستة آالف/
من قبل عمر 

(17).  
 ــــــــــــــ
 ج" ) فالعرب (.(  يف "1)
  .177: املصباح املنري: (  انظر2)
سبة إىل ساج وهو نوع من اخلشب اجليد، زكراي بن حيىي بن عبد الرمحن البصري، أبو حيىي، املعروف ابلساجي ن (  هو3)

هـ. انظر: طبقات  307سنة:  -رمحه هللا-أخذ العلم عن الربيع واملزين، من مصنفاته: ) اختالف الفقهاء (، تويف 
 .2/220، طبقات السبكي 198الشريازي: 

 ب" ) وهو (.(  يف "4)
كل جانبني منها ستون ذراعا، أي ما يساوي اجلريب: بفتح اجليم وكسر الراء، مساحة من األرض مربعة بني    (5)

 . 141، معجم لغة الفقهاء: 347( مرتا مربعا. انظر: حترير ألفاظ التنبيه: 1392,14)
 . 3/331يف املهذب  -رمحه هللا-نقله عنه الشريازي   (6)
 (  ) هو ( ليست يف "ب" و"ج".7)
 (  ) ذلك ( ليست يف "ب".8)
الراء، لفظ معرب وهو مقياس من مقاييس املسافات مقداره ثالثة أميال، وهي تساوي الفرسخ: بفتح الفاء وسكون  ( 9)

 . 311( مرتا. انظر: معجم لغة الفقهاء: 5598,75)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".10)
 ب" ) وإذا (.(  يف "11)
 ب" ) كانت (.(  يف "12)
 ب" ) فرسخاً (.(  يف "13)
 .12/340 البيان يف -هللا رمحه-العمراين نقله عنه ( 14)
  0/ أ من" أ "214(  هناية ل15)
مساحة األرضني  (  هو عثمان بن ح نيف بن واهب األنصاري، أبو عمرو، شهد أحد وما بعدها، واله عمر16)

 .4/449، األصابة 3/151. انظر: االستيعاب البصرة، تويف يف خالفة معاوية  وجبايتها، وواله علي 
  .21/429، تكملة اجملموع للمطيعي12/341: البيان (  انظر17)
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 (2)عنوة مث استطاب قلوب الغامنني وأخذها منهم خمافة فتحها عمر  (1)وهذه األرض
 .(4)(3)دهبا عن اجلها أن يشتغلوا
عليهم ملا روي  أي وقفها عمر  (وهي وقف على املسلمني على املنصوص): قال

فعلى  ،(7)(6)جعل عمر السواد وقفًا على املسلمني ما تناسلوا :أنه قال (5)عن سفيان الثوري
 . (8)كغريها من األعيان املوقوفة  (ل جيوز بيعها ول رهنها ول هبتها)هذا 

يف مصاحل  (11)تصرف (10)أي (أجرة (9)ا ياخذ منها ابسم اخلراجوم) :قال
  .(13)وهل دخلت املنازل اليت كانت موجودة قبل الفتح يف الوقف فيه وجهان .(12)املسلمني

، وإن قلنا (15)فيها املساجد مل تدخل (14)املواضع اليت أحدثت :قلنا ،مل تدخل :فإن قلنا
موال على أهنا ملصاحل املسلمني فإذا اتفقوا على تدخل كان إحداثهم املساجد حم (16)املنازل/

 ــــــــــــــ
 ب" و "ج" ) أرض (.(  يف "1)
 ب" و "ج" ) خوفاً (.(  يف "2)
   .21/429، تكملة اجملموع للمطيعي12/341: البيان انظر(  3)

 ،10/275، روضة الطالبني 11/449، فتح العزيز 4/188الوسيط  ،7/488: التهذيب (  انظر4)

( هـ، وله 61وق الثوري الكويف، أبو عبد هللا، كان ثقة حافظا فقيها عابدا، تويف سنة: )(  هو سفيان بن سعيد بن مسر 5)
 . 244، التقريب: 2/169( سنة. انظر: ميزان االعتدال 64من العمر )

كتاب السري، يف ابب من رخص يف شراء أرض   ( يف141-9/140( )أخرج حنوه البيهقي يف )السنن الكربى  (6)
  اخلراج.

  .21/427، تكملة اجملموع للمطيعي12/338، البيان 7/489، التهذيب 3/332: املهذب (  انظر7)

 .21/427، تكملة اجملموع للمطيعي12/338، البيان 7/489، التهذيب 3/332: املهذب (  انظر8)
 ) فهو (.زايدة  "أ  (  يف "9)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".10)
 ب" و "ج" ) تنصرف (.(  يف "11)
، روضة الطالبني 11/450، فتح العزيز 12/340، البيان 7/727 ، حلية العلماء3/332: املهذب ظر(  ان12)

  .21/428، تكملة اجملموع للمطيعي10/275
  ،10/275، روضة الطالبني 11/452املذهب أهنا مل تدخل. انظر: فتح العزيز   (13)
 ب" ) أحدث (.(  يف "14)
  .21/428، تكملة اجملموع للمطيعي12/339، البيان 3/332: املهذب (  انظر15)

 / ب من "ب".128(  هناية ل 16)
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 .(1)املصاحل عمل املساجد كان ذلك من مجلة
قبل  (2)وهل جيوز ملن يف يده الثمار اليت حدثت من األشجار اليت كانت موجودة

 (6)ويبيعها (5)على اإلمام أن أيخذها (4)بل (3)ال :الوقف االنتفاع هبا ن فيه وجهان، أحدمها
  .(9)يف مصاحل املسلمني (8)نهامث (7)ويصرف

  .(11)فيؤخذ منها اخلراج فحسب (10)فأما األشجار املستحدثة بعد ذلك
 (13)تصرف يف أموال الكفار فلم يعترب فيها (12)ألهنا ؛وإمنا جازت هذه اإلجارة مؤبدة

 .(17)مع جهالته (16)تصح (15)كاملال املشروط للبدأة والرجعة فإهنا  (14)الشرائط وصار
من غري إنكار وما يؤخذ  (18)بدليل أن الناس يتبايعوهنا إىل اآلن (إهنا مملوكة: لوقي)قال: 

 ــــــــــــــ
  املصادر السابقة. (  انظر1)

 ب" ) موقوفة (.(  يف "2)
 ب" زايدة ) ال تدخل و (.(  يف "3)
 (  ) بل ( ليست يف "ب".4)
 (  ) أيخذها ( ليست يف "ب".5)
 ب" ) يبيعها وأيخذ (.(  يف "6)
 ".(  ) ويصرف ( ليست يف "ب7)
 ب" زايدة ) ويصرفها (.(  يف "8)
، روضة الطالبني 11/452، فتح العزيز 7/727والثاين: نعم، واألصح هو ما ذكره الشارح. انظر: حلية العلماء ( 9)

10/276،  
 (  ) بعد ذلك ( ليست يف "ج".10)
  .21/428، تكملة اجملموع للمطيعي12/340: البيان (  انظر11)

 (. ب" و "ج" ) ألنه(  يف "12)
 ب" و "ج" ) فيه (.(  يف "13)
 (  ) وصار ( ليست يف "ج".14)
 ب" و "ج" ) فإنه (.(  يف "15)
 ب" و "ج" ) يصح (.(  يف "16)
، تكملة اجملموع 10/275، روضة الطالبني 11/450، فتح العزيز 12/339، البيان 3/332: املهذب (  انظر17)

  .21/428 للمطيعي
 ب" ) اليوم (.(  يف "18)
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بن فرقد اشرتى منها شيئا  (5)عقبة (4)ألن ؛(3)وهذا ال يصح ،(2)مثن (1)منها ابسم اخلراج فهو
   (7)(8)/. (9)عليه عمر  (6)فأنكر

و من كل وه  (11)ما ضربه أمري املامنني عمر (10)والواجب أن ياخذ) :قال 
ومن كل جريب رطبة أو  ،ومن كل جريب خنل ]مثانية دراهم ،جريب كرم عشرة دراهم

جريب شعري  (13)ومن كل ،ومن كل جريب حنطة أربعة دراهم ،ستة دراهم (12)شجر[
 .(14)وعلى جريب الزيتون اثنا عشر درمهاً  (درمهان

 ،مثانيةومن النخل  ،على اجلريب من الكرم والشجر عشرة دراهم: وقيل): قال
 (15)/(ومن الشعري درمهان ،ومن الرب أربعة ،ومن الرطبة مخسة ،ومن قصب السكر ستة

واعلم أن الذي رأيت يف املهذب وكثري من الكتب أن منهم من قال على جريب النخل 
عشرة وعلى جريب الكرم مثانية ؛ وسبب ذلك اختالف الرواية عن عثمان بن حنيف فيما 

ي به عمر ضربه على أرض السواد ورض
(16). 

 ــــــــــــــ
 هو ( ليست يف "ب" و "ج".(  ) ف1)
 .428-21/427، تكملة اجملموع للمطيعي12/338، البيان 7/489، التهذيب 332-3/331: املهذب (  انظر2)
  .10/275، روضة الطالبني 11/450وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 3)

 ب" و "ج" ) فغن (.(  يف "4)
 ب" ) عتبة (.(  يف "5)
 ج" ) وأنكر (.(  يف "6)
 .كتاب السري، ابب األرض إذا أخذت عنوة فوقفت للمسلمني... إخل  ( يف9/141) أخرجه البيهقي يف السنن  (7)
  .428-21/427، تكملة اجملموع 11/450يز ، فتح العز 12/338، البيان 332-3/331: املهذب (  انظر8)
 / ب من " أ ". 214(  هناية ل9)
 ب" زايدة ) منها (.(  يف "10)
 ) بن اخلطاب (. و "ب" زايدة "أ  (  يف "11)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".12)
 (  ) كل ( ليست يف "ب".13)
 ،10/276، روضة الطالبني 11/454، فتح العزيز 7/490، التهذيب 3/331: املهذب (  انظر14)
 / أ من "ب".129(  هناية ل 15)
  .12/340، البيان 7/490، التهذيب 3/332: املهذب (  انظر16)
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 كتاب الحدود
 .(3)احلد حداً؛ لكونه مانعا من التعدي إىل احملرم (2)مسي (1)ومنه ،املنع احلد

 باب حد الزنا
وجب عليه  (5)املختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد (4)إذا زىن البالغ العاقل/) :قال

وال  ،وال ملك ،وال شبهة عقد ،ن غري عقدأنه وطئ امرأة حمرمة عليه م ،ونعين بقولنا زىن (احلد
 .(7)ونعين ابلوطء تغييب احلشفة يف الفرج ،(6)شبهة ملك

وإمنا  ،ومل يذكره الشيخ ،(8)أن من مجلة األمور املعتربة لوجوب احلد العلم ابلتحرمي واعلم
وإمنا اعتربان  ،(10)للخرب املشهور (9)ألن الصيب واجملنون ليسا من أهل احلد؛ اعتربان العقل والبلوغ

  .(13)(12)للخرب املشهور (11)ألن املكره ليس من أهل العقوبة؛ االختيار
 :راه الرجل على الزان ن فيه وجهانولكن هل يتصور إك
 .(15)كما يف املرأة  (14)أحدمها: أنه يتصور/

 ــــــــــــــ
 يف "ب" و "ج". ليست(  منه)   (1)
 ( ويف "ج" ) يسمى (. يب" ) مس(  يف "2)
  .78: املصباح املنري: (  انظر3)

 / ب من "ج".274(  هناية ل 4)
 (  ) أو مرتد ( ليست يف "ب".5)
  .2/429، حاشية البيجوري على الغزي 3/334: املهذب (  انظر6)

  .4/213يب مع املصدرين السابقني، حتفة احلب (  انظر7)

  .208، فتح املعني: 12/360: البيان (  انظر8)
  .4/190، مغين احملتاج 11/131، فتح العزيز 13/196: احلاوي الكبري (  انظر9)

: ) رفع القلم عن ثالثة عن الصيب حىت يبلغ، وعن النائم حىت يستيقظ، وعن اجملنون حىت يشري الشارح إىل قوله  ( 10)
  .هخترجييفيق ( وقد تقدم 

  .10/95، روضة الطالبني 12/359: البيان (  انظر11)

 (  ) للخرب املشهور ( ليست يف "ب".12)
 .88استكرهوا عليه(وقد تقدم خترجيه صعن أميت اخلطأ والنسيان وما  إن هللا وضع:) يشري الشارح إىل قوله  (13)
  0/ أ من " أ "2115(  هناية ل14)
  .4/1621حملتاج ، عجالة ا12/360: البيان (  انظر15)
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  .(2)[(1)ألنه راجع إىل اختياره وشهوته ؛]والثاين: ال
فإن  ،كونه ملتزمًا لألحكام  (4)أو مرتدًا لتحقق (3)وإمنا اعتربان أن يكون مسلمًا أو ذميا

 . (6)مل يلتزم األحكام كاحلريب ال يقام عليه احلد (5)من
"الرجم فريضة أنزهلا  :قال ملا روي أن عمر  (فإن كان حمصناا فحده الرجم)قال: 

 (10)البينة أو كان احلمل أو (9)عليه (8)وقامت (7)ل/، أال إن الرجم إذا أحصن الرجهللا تعاىل
 ( وقد رجم رسول هللا (12): )الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة(11)االعرتاف وقد قرأانها

 . (15)فكان إمجاعاً  (14)وكان ذلك مبحضر من الصحابة ومل ينكر عليه أحد ،(13)ورمجنا
 (16)وإمنا اعتربان (اح صحيح وهو حر ابلغ عاقلواحملصن من وطئ يف نك) :قال

 ــــــــــــــ
، واألصح هو األول. انظر: فتح العزيز 4/274، كنز الراغبني 11/149، فتح العزيز 3/337: املهذب (  انظر1)

  .10/95، روضة الطالبني 11/149

 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب" و "ج".2)
 (  ) أو ذمياً ( ليست يف "ج".3)
 ب" و "ج" ) ليتحقق (.(  يف "4)
 ليست يف "ب". (  ) من (5)
 .4/190، مغين احملتاج 4/124، الوسيط 13/196: احلاوي الكبري (  انظر6)
 / ب من "ب".129(  هناية ل 7)
 ب" ) أو قامت (.(  يف "8)
 (  ) عليه ( ليست يف "ب" و "ج".9)
 ج" ) و (.(  يف "10)
 ب" ) قرأها (.(  يف "11)
تقال لتأكيد ما قبلها، يقال ال أفعله البتة وذلك لكل أمر ال رجعة فيه. البتة: بفتح الباء والتاء مع تشديدها، كلمة  ( 12)

 .2/12انظر: لسان العرب 
ومسلم ،(6441رقم احلديث )،االعرتاف ابلزان يف ابب،احلدود كتاب  يف (6/2503(  أخرجه البخاري )13)

ابن عباس رضي هللا من حديث كالمها (  1691رقم احلديث )،يف ابب:رجم الثيب ،(يف كتاب: احلدود3/1317)
  0عنه 

 ج" ) أحد عليه (.(  يف "14)
  .4/121، حتفة احملتاج 347-12/346، البيان 6/180: األم (  انظر15)
 ب" زايدة ) أن يكون (.(  يف "16)
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  .(5)يف تفسري احملصن والثيب (4)العلماء (3)ذكره (2)ألنه ؛(1)الوطء يف النكاح الصحيح
وهل حيصل ابلوطء يف النكاح الفاسد وابلشبهة ن فيه قوالن، أصحهما: أنه ال 

 .(6)حيصل
و جمنون مث أفاق فليس أ ،أو صيب مث بلغ ،(8)وطئ وهو عبد مث عتق (7)فإن) :قال

به اإلحصان كما لو كان  (9)ألنه وطء يبيح للزوج األول فثبت (مبحصن، وقيل: هو حمصن
  .(11)(10)بعد الكمال

 . (12)قال الغزايل: وهو األظهر
فلو جاز أن حيصل  (13)علق الرجم بزان الثيب ألن النيب  (واملذهب األول)قال: 

ملا فيه من ختلف احلكم عن  (16)ا علق به الرجموالنقصان مل (15)حال الصغر (14)ابلوطء يف
 .(17)السبب

 ــــــــــــــ
 (  ) الصحيح ( ليست يف "ب" و "ج".1)
 ب" ) ألن (.(  يف "2)
 (  يف "ب" ) العلماء (.3)
 (  يف "ب" ) ذكروه (.4)
  .4/276، حاشية القليويب 4/190، مغين احملتاج 266: حتفة الطالب: ظر(  ان5)
  .10/86، روضة الطالبني 11/132وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 6)

 (  يف "ب" ) وإن (.7)
 .(  يف "ب" و "ج" ) عتق (8)
 (  يف "ج" ) فيثبت (.9)
 (  يف "ب" ) البلوغ واإلفاقة والعتق ( بدل ) الكمال (.10)
  .4/1624، عجالة احملتاج 3/336: املهذب (  انظر11)

 . 2/166الوجيز   (12)

 وأييت خترجيه قريبا. : ) والثيب ابلثيب جلد مائة والرجم (يشري الشارح إىل قوله   (13)

 (  ) يف ( ليست يف "ج".14)
 (  ) الصغر ( ليست يف "ب" و "ج".15)
 ج" زايدة ) بزىن الثيب (.(  يف "16)
 . 4/191، مغين احملتاج 11/132، فتح العزيز 354-12/353لبيان : ا(  انظر17)
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وكان أحدمها حرا ابلغا عاقال واآلخر مملوكا  ،فعلى املذهب لو وطئ يف نكاح صحيح
  :أو صبيا أو جمنوان ففيه قوالن

أن الكامل منهما يصري  (1)والثاين: وهو الصحيح ،أحدمها: ال يصري واحد منهما حمصنا
) إذا  :لعموم قوله عليه السالم ؛ألن الرقيق ال يرجم (2)إمنا اعتربان احلريةو  ،حمصنا دون اآلخر
 (7)مائة فإذا مل يثبت/ (6)من جلد (5)، وألن الرجم أعلى(4)( فليجلدها احلد (3)زنت أمة أحدكم/

 . (8)على الرقيق جلد مائة فالرجم أوىل
 لقوله (ري حمصن نظرت فإن كان حراا فحده جلد مائة وتوريب عاموإن كان غ) :قال

10((9)(والثيب ابلثيب جلدة مائة والرجم ،: )البكر ابلبكر جلد مائة وتغريب عام( . 
ذلك يف حكم املوضع الذي كان ألن ما دون  (إىل مسافة تقصر فيها الصالة) :قال

  .(14)أايم (13)ثالثة (12)املنع من القصر والفطر واملسح على اخلفني (11)فيه

 ــــــــــــــ
 . 10/86، روضة الطالبني 11/133فتح العزيز  انظر:وهو كما قال.  ( 1)
 (  يف "ب" ) ابحلرية (.2)
 /ب من " أ ". 215(  هناية ل3)
يف   (3/1328ومسلم ) (،2119رقم )ب بيع املدبر، يف ابب البيوع، ( يف كتاب778-2/777(  أخرجه البخاري )4)

 .(،كالمها من حديث أيب هريرة 1703رقم )ب أهل الذمة يف الزان، رجم اليهود احلدود، يف ابب كتاب
 (  يف "ج" ) على (.5)
 (  يف "ب" ) اجللد (.6)
 / أ من "ب".130(  هناية ل 7)
 . 12/351، البيان 3/335، املهذب 13/205: احلاوي الكبري (  انظر8)
حد الزان، رقم  احلدود، يف ابب ( يف كتاب3/1316سلم من حديث عبادة بن الصامت رضى هللا عنه )(  أخرجه م9)

 وفيه ) ونفي سنة ( بدل ) وتغريب عام (.  (،1690احلديث )
 . 2/552، فيض اإلله املالك 4/122، حتفة احملتاج 2/272: فتح الوهاب (  انظر10)

 (  يف "ب" و "ج" زايدة ) يف (.11)
 ى اخلفني ( ليست يف "ب" و "ج".(  ) عل12)
 (  يف "ب" و "ج" ) ثالاثً (.13)
 (  ) أايم ( ليست يف "ب" و "ج".14)

 .4/217، حتفة احلبيب 4/192، مغين احملتاج 12/388: البيان انظرو  
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  .(1)أما لو رأى الزايدة على مسافة القصر فله ذلك
 . (2)وإن كان دون مسافة القصر ،وقيل: جيوز على ما ينطلق عليه اسم الغربة

من  :قت إخراجه من بلده، والثاينمن و  :أحدمها :ويف ابتداء مدة التغريب وجهان
 . (3)وقت حصوله يف املكان الذي غرب إليه

   :يف اإلماء (5)تعاىل/ (4)لقوله (وإن كان عبدا فحده جلد مخسني) :قال
    

   
 (6) (7)والعبد يف معىن األمة. 

إذا زنت أمة ) :(8)يف اإلماء لقوله  (ثالثة أقوال، أحدها: ل جيبويف توريبه ): قال
 (11)ابلتغريب اإلخراج ، وألن القصد من(10)التغريب احلد( ومل يذكر (9)أحدكم فليجلدها

والثاين: ). وهذا أضعف األقوال ،(13)مبفارقة األهل، والرقيق ال أهل له يف الغالب (12)التعذيب
 .)15((14)درة ابلشرع فاستوى فيها احلر والعبد كمدة العّننيألهنا مدة مق (جيب توريب عام

 ــــــــــــــ
  .2/552، فيض اإلله املالك7/428، هناية احملتاج 13/204: احلاوي الكبري (  انظر1)

 . 10/88، روضة الطالبني 11/137، واملذهب األول. انظر: فتح العزيز 12/388: البيان (  انظر2)
 . 13/204الوجهني يف: احلاوي الكبري  (  انظر3)

 (  يف "ب" ) ألن النيب ( ويف "ج" ) ألنه (.4)
 / أ من "ج".275(  هناية ل 5)
 ( من سورة النساء. 25( من اآلية )6)
  .2/434على الغزي  ، حاشية البيجوري3/336: املهذب (  انظر7)

 (  ) يف اإلماء ( ليست يف "ب".8)
 (  يف "ج" ) فليحدها (.9)
 .12/356، البيان 7/317: التهذيب (  انظر10)
 ب" ) التغريب االخراج ( ويف "ج" ) االخراج التغريب (.(  يف "11)
 ب" ) والتعذيب ( وليست يف "ج".(  يف "12)
  .4/194، مغين احملتاج 11/134، فتح العزيز 3/337: املهذب (  انظر13)
 (  يف "ج" ) التعنني (.14)
  .4/194، مغين احملتاج 7/319، التهذيب 13/206: احلاوي الكبري (  انظر15)
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 .(3)(2)(1)لآلية (والثالث: جيب توريب نصف عام)
 .(4)أبو حامد: وهو األصح الشيخ قال
 :لقوله  (يقتل :الزان ففيه قولن أحدمها (5)ومن لط وهو من أهل حد) :قال
 .(9)(8)(املفعول بهعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و  (7)يعمل (6))من وجدمتوه

  :(12)وجهان(11)فيه قوالن، وقيل: / (10)وكيف يقتل ن/
 .(13)ألن إطالق القتل ينصرف إليه بدليل قتل الردة ؛أحدمها: يقتل ابلسيف

  الذي ذكره الشيخ رمحه هللا (15)(14)وهو األصح ،والثاين: يرجم

 ــــــــــــــ
    يشري الشارح إىل قوله تعاىل:  ( 1)

    
  ( من سورة النساء25من اآلية ). 

 (  ) لآلية ( ليست يف "ج".2)
  .7/429، هناية احملتاج 11/134: فتح العزيز (  انظر3)
. انظر: فتح العزيز -رمحه هللا-. واألصح ما قاله أبو حامد 12/357يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين  ( 4)

 . 10/87، روضة الطالبني 11/134

 (  يف "ج" ) احلد (.5)
 ( ليست يف "ب".(  ) وجدمتوه 6)
 (  يف "ب" ) عمل (.7)
(، 4462رقم )ب( يف كتاب احلدود، ابب فيمن عمل عمل قوم لوط، 608-4/607السنن )أخرجه أبو داود يف   (8)

(، 2561)رقم ب( يف كتاب احلدود، ابب من عمل عمل قوم لوط، 2/856) السننواللفظ له، وابن ماجة يف 
( يف كتاب 3/124(، والدار قطين يف )1456رقم )بد، ابب يف حد اللوطي، ( يف كتاب احلدو 4/47) والرتمذي يف

( يف كتاب احلدود، ابب ما جاء يف حد اللوطي، 232-8/231(، والبيهقي يف )140رقم )باحلدود والدايت وغريه، 
 (. 8/17) إرواء الغليلوصححه الشيخ األلباين يف  -رضي هللا عنهما-حديث ابن عباس كلهم من 

 .12/366، البيان 7/322، التهذيب 4/125: الوسيط ظر(  ان9)
 / ب من "ب".130(  هناية ل 10)
  0/ أ من " أ "216(  هناية ل11)
 (  ) وقيل: وجهان ( ليست يف "ب".12)
  .11/140، فتح العزيز 12/368: البيان (  انظر13)
 (  ) األصح ( ليست يف "ب" و "ج".14)
، فتح العزيز 7/322أنه يقتل ابلسيف. انظر: التهذيب  -رمحه هللا-نووي وقد وافقه أكثر األصحاب، وصحح ال ( 15)

= 



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

515 

 .(2)ألنه قتل جيب ابلوطء فكان ابلرجم كقتل الزان ؛(1)ههنا
 (4)مل واجللد والتوريب إن ،عليه الرجم إن كان حمصنا (3)جيب :والثاين): قال

 ،(7)ألنه فرج جيب ابإليالج فيه احلد ففرق فيه بني البكر والثيب كفرج املرأة (حمصن (6()5)كني
 .(8)وهذا هو املشهور

 . (9)لشبهه به كاللواط(  مة ففيه قولنوإن أتى هبي) :قال
وهو األصح وعليه أكثر  :(10)قال يف التهذيب (فيه قول اثلث أنه يعزر وقيل:): قال
بدليل وجوبه يف شرب اخلمر  ،(14)عن املشتهى (13)ألن احلد جيب للردع ؛(12()11)أهل العلم

  .(15)سيسةدون شرب البول، وفرج البهيمة ال يشتهى وإن مالت إليه بعض الطباع اخل
 .(16)وقيل: بطرد هذا القول يف اللواط أيضا

اقتلوه : )من أتى هبيمة فلقوله  (وإن كانت البهيمة تاكل وجب ذحبها)قال: 

 = ــــــــــــــ
  .10/91، روضة الطالبني 11/140

 (  يف "ج" ) هنا (.1)
  .13/223، احلاوي الكبري 3/339: املهذب (  انظر2)

 (  ) جيب ( ليست يف "ب" و "ج".3)
 .ليست يف " أ " (  ) مل (4)
 ن (.كا" )   أ (  يف "5)
 ) غري (.أ " زايدة  (  يف "6)
  .10/90، روضة الطالبني 11/140: فتح العزيز (  انظر7)
 املصدرين السابقني. انظر وهو كما قال. ( 8)

  .4/125: الوسيط (  انظر9)

 (  يف "ج" ) املهذب (.10)
  " ) العلماء ( بدل من) أهل العلم (.أ  (  يف "11)
  .10/92روضة الطالبني  ،11/142وهذا هو املذهب. انظر: فتح العزيز ( 12)
 (  يف "ب" ) للدرع (.13)
  .7/324التهذيب ( 14)
 . 2/552، فيض اإلله املالك1623-4/1622، عجالة احملتاج12/371: البيان(  انظر15)
  .11/140، فتح العزيز 4/125: الوسيط (  انظر16)
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 .(2)(1)(واقتلوها معه
 . (5)؛ ألن احلديث ضعيف اإلسناد(4)ذحبها (3)وقيل: ال جيب

ألهنا مقتولة لغري  (وقيل: ل تاكل)، (6)ا حيوان مذبوح مأكولألهن (وأكلت)قال: 
  .(7)األكل

ر هبا، فعلى هذا ال فرق بني الذكر حىت ال يذكّ  ن قيل:وأليِّ معىن تقتل البهيمة
فعلى هذا ال تقتل البهيمة إال إذا كانت أنثى  ،(10)مشوه (9)حىت ال  يت خبلق وقيل: .(8)واألنثى

 . (11)وأاتها يف فرجها
  .(14)وجب ضماهنا على أحد الوجهني (13)قتلت (12)فإذا

 ــــــــــــــ
، واللفظ له، وابن ماجة يف ( يف كتاب احلدود، ابب فيمن أتى هبيمة610-4/609أخرجه أبو داود يف )  (1)

( يف  4/46(، والرتمذي يف )2564رقم )ب( يف كتاب احلدود، ابب من أتى ذات حمرم ومن أتى هبيمة، 2/856)
( يف كتاب 127-3/126(، والدار قطين يف )1455رقم )يكتاب احلدود، ابب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، 

( يف كتاب احلدود، يف ابب من وجدمتوه أييت 5/508يف )املستدرك( )(، واحلاكم 143رقم )باحلدود والدايت وغريه، 
كتاب احلدود،   ( يف8/233ومل خيرجاه، والبيهقي يف ) اإلسناد(، وقال: حديث صحيح 8113رقم )بهبيمة فاقتلوه، 

 (.8/13األلباين يف إرواء الغليل ) وصححه -رضي هللا عنهما-من حديث ابن عباس  ابب من أتى هبيمة،
  .4/189، مغين احملتاج 13/225: احلاوي الكبري انظر ( 2)
 (  ) جيب ( ليست يف "ج".3)
 (  يف "ج" ) يذحبها (.4)
. واألصح هو األول. انظر: روضة 12/372، البيان 7/324: التهذيب انظروالصحيح صحة احلديث كما تقدم. (  5)

  .10/92الطالبني 

  .11/143تح العزيز ، ف7/324، التهذيب 3/341: املهذب (  انظر6)

  .11/143، فتح العزيز 12/372: البيان (  انظر7)

  .4/189، مغين احملتاج 4/125، الوسيط 13/225: احلاوي الكبري (  انظر8)
 (  يف "ب" ) بولد (.9)
 (  يف "ب" زايدة ) اخللق (.10)
  .4/189، مغين احملتاج 7/324، التهذيب 3/340: املهذب (  انظر11)
 و "ج" ) وإذا (. (  يف "ب"12)
 (  يف "ب" ) قلت (.13)
  .10/92، روضة الطالبني 11/143وهو األصح. انظر: فتح العزيز  ( 14)
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  .(2)يف بيت املال (1)وعلى من جيب ن فيه وجهان أحدمها: على الواطئ، والثاين:/
 . (4)وإن قلنا ال تؤكل فجميع قيمتها ،(3)إن قلنا تؤكل فما نقص من الذبح نوكم جيب

ألن النيب  (يل: ل تذبحوق) ،)6((5)للخرب (وإن كانت ل تاكل، فقد قيل: تذبح) :قال
  .(9)(8)( هنى عن ذبح احليوان لغري مأكلة ):عليه وسلم (7)صلى هللا/

 . (10)ولو مكنت امرأة من قرد فعقوبتها عقوبة من أتى هبيمة قاله يف التهذيب
ملا ذكرانه  (: ل حيدوقيل)كاحلية،   (ميتة فقد قيل: حيد (11)وإن وطئ أجنبية): قال 

 .(13)البهيمة (12)يف
معصية ال حد فيها  (15)ألهنا (أجنبية فيما دون الفرج عزر ءوبطي (14)وإن): قال 
 .(16)وال كفارة.
 .(17)ألهنا مباشرة حمرمة من غري إيالج (وإن استمىن بيده عزر)

 ــــــــــــــ
 / أ من "ب".131(  هناية ل 1)
، روضة 11/144. واألول هو األصح. انظر: فتح العزيز 12/372، البيان 4/126القولني يف الوسيط  (  انظر2)

  .10/92الطالبني 
 "ج" ) ابلذبح (. (  يف "ب" و3)
  .4/189، مغين احملتاج 10/92، روضة الطالبني 3/341: املهذب (  انظر4)

 .خترجيه( وقد تقدم من أتى هبيمة فاقتلوه واقتلوها معه: )يشري الشارح إىل قوله ( 5)
 .11/143، فتح العزيز21/372البيان :(  انظر6)

 / ب من " أ ". 216(  هناية ل7)
  .هخترجيوقد تقدم ( 8)

  املصدرين السابقني. (  انظر9)

  .7/324التهذيب ( 10)
 (  يف "ب" ) امرأة (.11)
 (  ) ملا ذكرانه يف ( ليست يف "ب".12)
 (  يف "ب" ) كالبهيمة (.13)
 (  يف "ب" ) فإن (.14)
 (  يف "ب" ) ألنه أىب ( ويف "ج" ) ألنه (.15)
 .2/553الك ، فيض اإلله امل12/359، البيان 3/340املهذب  :(  انظر16)

 . 4/187، مغين احملتاج 3/341، املهذب 13/225: احلاوي الكبري (  انظر17)
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  .(1)قياسا على املباشرة فيما دون الفرج (وإن أتت املرأة املرأة عزرات) :قال
؛ (3)وال حيد (2)أي (وإن وطئ جارية مشرتكة بينه وبني غريه أو جارية ابنه عزر): قال

  .(6)بدليل ثبوت النسب (5)ابلشبهة وقد حتققت الشبهة (4)ألن احلد يدرأ
ألن ملكه ال يبيح وطئها  (ففيه قولن أحدمها حيد (7)وإن وطئ أخته مبل  اليمني/)
 .(10)لتحقق الشبهة (اين يعزر وهو األصحوالث) ،(9)يسقط احلد (8)حبال فلم

وإن وطئ امرأة يف نكاح جممع على بطالنه وهو يعتقد حترميه كنكاح ذوات ) :قال
ألنه ال  ثري للعقد يف إابحة وطئها وال له عليها  (احملارم أو استأجر امرأة للزان فوطئها حد

ه حقا يف منفعة بضعها ألن ل ؛ويفارق وطء أخته مبلك اليمني على أحد القولني ،(11)ملك
 (13)يثبت النسب وتصري (12)وألن وطئه هلا/ ،بدليل أهنا لو وطئت بشبهة كان املهر مصروفا إليه

 .(15)مرأته احلائضا فأشبه وطء (14)له أم ولد
بال ويل ول  (2)ابحته كالنكاحإيف نكاح خمتلف يف  (1)امرأة وطئ (16)وإن) :قال

 ــــــــــــــ
 .12/370، البيان3/340، املهذب 13/224: احلاوي الكبري(  انظر1)

 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".2)
 . 7/425، هناية احملتاج4/1621، عجالة احملتاج 3/339: املهذب (  انظر3)

 أ (.(  يف "ج" ) يندر 4)
 (  ) وقد حتققت الشبهة ( ليست يف "ب".5)
 .303/ 2، فتح اجلواد 11/146، فتح العزيز 3/339: املهذب (  انظر6)
 / ب من "ج".275(  هناية ل 7)
 (  يف "ب" ) فال (.8)
 .4/214، حتفة احلبيب 2/552، فيض اإلله املالك3/339: املهذب (  انظر9)
 . 4/187، مغين احملتاج 2/303اجلواد  ، فتح11/146: فتح العزيز (  انظر10)

 .7/426، هناية احملتاج 4/1623، عجالة احملتاج 12/362، البيان 3/339: املهذب (  انظر11)
 / ب من "ب".131(  هناية ل 12)
 (  يف "ج" زايدة ) به (.13)
 (  يف "ب" و "ج" ) أم ولد له (.14)
 .12/363ان ، البي3/339، املهذب 13/219: احلاوي الكبري(  انظر15)

 (  يف "ب" ) فإن (.16)
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بال ويل وهو يعتقد حترميه  (5)ل: إن وطئ يف النكاحمل حيد، وقي (4)املتعة (3)شهود ونكاح
ألنه وطء يف  (وليس بشيء) ،(6)النضمام االعتقاد إىل ظهور اخلرب الدال على البطالن (حد

 (10)يف نكاح عقده ويل (9)وطئها(8)كما لو /  ،خمتلف يف صحته فلم يوجب احلد (7)نكاح
 .(11)فاسق

 (مل حيد (14)زوجته فوطئها (13)ظنهافوجد امرأة يف فراشه  (12)وإن) :قال
مل جيب  (18)وإذا وجدت امرأة حامال ،(17)ادعى ذلك قبل منه لالحتمال (16)وإن، (15)للشبهة

 . (20)(19)عليها احلد

 = ــــــــــــــ
 و "ج". "أ  "ليست يف (  ) امرأة ( 1)
 (  يف "ب" ) كنكاح (.2)
 (  يف "ب" ) أو نكاح (.3)
 (  يف "ج" ) املعتدة (.4)
 (  يف "ب" ) نكاح (.5)
 .22/57، تكملة اجملموع 12/363: البيان (  انظر6)
 (  ) يف نكاح ( ليست يف "ب".7)
  0أ من " أ " /217(  هناية ل8)
 (  يف "ب" ) وطء (.9)
 (  ) وىلٌّ ( ليست يف "ج".10)
 .4/188، مغين احملتاج 4/1622، عجالة احملتاج 12/363: البيان (  انظر11)
 (  يف "ب" ) فإن (.12)
 ظنها (.و " )  أ (  يف "13)
 (  ) فوطئها ( ليست يف "ب".14)
 . 4/215، حتفة احلبيب 12/361ان ، البي3/338، املهذب13/220: احلاوي الكبري (  انظر15)

 (  يف "ب" و "ج" ) وإذا (.16)
، تكملة 10/93، روضة الطالبني 11/146فتح العزيز  ،3/338، املهذب13/221: احلاوي الكبري (  انظر17)

 . 22/56اجملموع 
 (  يف "ج" ) حامل (.18)
 (  يف "ب" ) حد الزان ( ويف "ج" زايدة ) حىت تضع (.19)
 .54-22/53، تكملة اجملموع 11/359، البيان8/28العلماء  : حلية(  انظر20)
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جيوز أن خيفى  (4)فإن كان ،الزان (3)حترمي (2)جهل (1)وإن زىن ابمرأة وادعى أنه) :قال
ألنه حيتمل ما  (مل حيد ،دية بعيدةأو نشأ يف اب ،ابإلسالم (6)عهدالقريب  (5)ناعليه أبن ك

 .(8)وإن كان قد نشأ فيما بني املسلمني وهو عاقل ح دَّ ألانَّ نعلم كذبه ،(7)يدعيه
قوال  (13)حيد (12)وال (11)أي (يف املوضع املكروه عزر (10)وطئ امرأته (9)ومن) :قال

  .(16)وألنه خمتلف يف إابحته على ما سبق ،(15)(14)واحدا؛ ألهنا حمل الشهوة
  .(17)وقيل: هو على القولني يف وطء األخت مبلك اليمني

]مبلك اليمني دون ملك الغري فإنه ال خالف يف  اخلالف يف اللواط ابململوك (18)وكذا
 .(20)(19)وجوب احلد فيه، وهذا الوجه نقله يف الوسيط[

 ــــــــــــــ
 (  ) أنه ( ليست يف "ب" و "ج".1)
 (  يف "ب" و "ج" ) اجلهل (.2)
 ب" و "ج" ) بتحرميه (.(  يف "3)
 ) ممن (. أ " زايدة (  يف "4)
 ب" و "ج" ) كان (.(  يف "5)
 " ) عهد (.ب"أ " و  (  يف "6)
 .2/552، فيض اإلله املالك 2/303، فتح اجلواد 12/361لبيان ، ا3/338: املهذب (  انظر7)
 . 11/150، فتح العزيز 361-12/360، البيان 3/338، املهذب 13/221: احلاوي الكبري (  انظر8)

 (  يف "ب" و "ج" ) وإن (.9) 
 (  يف "ب" ) امراة (.10)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".11)
 (  يف "ب" و "ج" زايدة ) جيب (.12)
 (  يف "ب" و "ج" ) احلد (.13)
 (  يف "ب" و "ج" ) لشهوته (.14)
 .303/ 2، فتح اجلواد 11/141، فتح العزيز 12/368: البيان (  انظر15)
  .7/424هناية احملتاج  ،12/368: البيان (  انظر16)
  .10/61، روضة الطالبني11/141والصحيح أنه ال حيد بل يعزر قواًل واحداً. انظر: فتح العزيز ( 17)
 (  يف "ب" ) وهكذا (.18)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب" و "ج".19)
 .4/125الوسيط ( 20)
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 . (1)وال حد للشبهة (وإن وطئها وهي حائض عزر): قال
  .(3)أنه ال شيء عليه سوى التوبة واالستغفاراجلديد  :يف املستظهري (2) قال
إن كان يف إقبال الدم وجب عليه دينار وإن كان يف إدابره  :وقال يف القدمي) قال:

 .(5()4)رواه ابن عباس رضي هللا عنه (وجب عليه نصف دينار
  :(8)الدم وإدابره (7)يف إقبال (6)واختلفوا/

 (11)وإدابره ما بعد انقطاع (10)دمال (9)فمنهم من قال: إقباله ما قبل انقطاع
  .(13)(12)الدم

وقيل: إقبال الدم قوته كاألسود ابإلضافة إىل األمحر وإدابره ضعفه كاألمحر ابإلضافة 
 .(14)إىل األسود

 ــــــــــــــ
 . 2/552، فيض اإلله املالك 2/390: اجملموع (  انظر1)
 (  يف "ب" و "ج" ) وقال (.2)
ة الطالبني ، روض1/295، وما ذكره صاحب احللية هو املذهب. انظر: فتح العزيز 1/276: حلية العلماء (  انظر3)

1/135. 

 (. (  يف "ب" و "ج" زايدة ) عن النيب 4)
ولفظه: )إذا أصاهبا يف الدم فدينار، وإذا أصاهبا يف انقطاع الدم  -رضي هللا عنهما-يشري الشارح إىل أثر ابن عباس   (5)

(، 265( يف كتاب الطهارة، ابب يف إتيان احلائض، رقم األثر )183-1/182(، أخرجه أبو داود يف )فنصف دينار
( يف كتاب الطهارة، يف ابب الذي أييت امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو 404-1/403واحلاكم يف )املستدرك( )
( يف كتاب احليض، ابب ما روي 1/317(، وصححه، والبيهقي يف )السنن الكربى( )630نصف دينار، رقم األثر )

 (. 1/217يف كفارة من أتى امرأته حائضاً، وصححه الشيخ األلباين يف )إرواء الغليل( )
 / أ من "ب".132(  هناية ل 6)
 (  يف "ب" ) إدابر (.7)
 ب" ) وإقباله (.(  يف "8)
 ب" و "ج" ) انقطاعه (.(  يف "9)
 (  ) الدم ( ليست يف "ب" و "ج".10)
 ب" و "ج" ) انقطاعه (."(  يف 11)
 (  ) الدم ( ليست يف "ب" و "ج". 12)
 . 1/135، روضة الطالبني 1/441، التهذيب 1/59: املهذب (  انظر13)
  .1/136، روضة الطالبني 1/296وهذا هو الصحيح. انظر: فتح العزيز ( 14)
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وحكاه يف احلاوي عن سعيد  ،(2)أنه جيب عليه عتق رقبة :اخلراسانيني (1)وحكى بعض
ألنه وطء حمرم لألذى فأشبه ما لو وطئها  ؛(7)ديداجل (6)وهو (5)والصحيح األول ،(4)(3)بن جبري
  .(13)(12)الصوم (11)يف اإلحرام أو (10)عما لو وطئها (9)، وقد حصل االحرتاز/(8)يف الدبر

فمن  ،وأما احلديث فقد أوقف الشافعي رضي هللا عنه يف القدمي العمل به على صحته
سوخ فإنه ورد يف ابتداء اإلسالم ومنهم من قال: إنه من ،(14)أصحابنا من قال: مل يصح احلديث

 .وكانت العقوابت ابألموال مث نسخ ذلك

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" و "ج" زايدة )أصحابنا (1)
  .1/275حلية العلماء يف  -رمحه هللا-نقله عنهم الشاشي  ( 2)

كان   ،(  هو سعيد بن جبري بن هشام األسدي الواليب موالهم الكويف، أبو حممد، اتبعي من أصحاب ابن عباس 3)
 .3/93، األعالم 4/321( هـ. انظر: سري أعالم النبالء 95أعلم التابعني على اإلطالق، قتله احلجاج سنة: )

 . 9/315: احلاوي الكبري (  انظر4)
 )األول ( ليست يف "ب" و "ج". ( 5)
 (  يف "ب" و "ج" ) هو (.6)
 . 1/135، روضة الطالبني 1/295وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 7)
 .1/295، فتح العزيز 1/341، البيان 1/441: التهذيب (  انظر8)

 / ب من " أ ". 217(  هناية ل 9)
 (  يف "ب" و "ج" ) وطء امرأته (.10)
 دة ) يف (.(  يف "ب" زاي11)
  .2/552، فيض اإلله املالك 4/1621، عجالة احملتاج 2/391، اجملموع 1/341: البيان (  انظر12)
  املصادر السابقة. (  انظر13)
 . 1/146كالغزايل يف: الوسيط (  14)
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 فصل
مل يقم حد  (1)ألنه (ول يقيم احلد على احلر إل اإلمام أو من فوض إليه اإلمام)قال: 

 (4).[(3)]وال يف أايم اخللفاء الراشدين إال إبذهنم ،إال إبذنه على عهد رسول هللا  (2)على حر
ابإلقرار  (6)، وقيل: إن ثبت(5)موىل أن يقيم احلد على عبده وأمتهوجيوز لل) :قال

فعلى  (9)/،(8)ألنه حيتاج إىل تزكية الشهود وذلك إىل احلاكم (وإن ثبت ابلبينة مل جيز (7)جاز
  .(11)ثبت عند احلاكم ابلبينة جاز للسيد أن يقيم احلد من غري إذنه (10)هذا إذا

عليه السالم: )أقيموا احلدود على ما ملكت لعموم قوله  (واملذهب األول) :قال
 .(12)(أميانكم

 ــــــــــــــ
 (  ) ألنه ( ليست يف "ب".1)
 (  ) على حر ( ليست يف "ب".2)
 . 4/1627، عجالة احملتاج 12/376بيان ، ال7/326، التهذيب 3/341: املهذب (  انظر3)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".4)
 (  ) وأمته ( ليست يف "ب".5)
 (  يف "ب" زايدة ) ذلك (.6)
 (  يف "ب" و "ج" زايدة ) له (.7)
 .10/102، روضة الطالبني 378-12/377، البيان 342-3/341، املهذب 13/249: احلاوي الكبري (  انظر8)
 / أ من "ج".276اية ل (  هن9)

 (  يف "ب" ) إن (.10) 
  املصادر السابقة. (  انظر11)
( يف كتاب احلدود، ابب 4/617(، وأبو داود يف )736(، رقم احلديث )2/138أخرجه أمحد يف )املسند( )  (12)

رجم، ابب (، كتاب ال6/450(، والنسائي يف )السنن الكربى( )4473يف إقامة احلد على املريض، رقم احلديث )
( 3/158(، واللفظ هلم، والدار قطين يف )السنن( )7201إقامة الرجل احلد على وليدته إذا هي زنت، رقم احلديث )

( يف كتاب احلدود، 8/229(، والبيهقي يف )السنن الكربى( )228يف كتاب احلدود والدايت وغريه، رقم احلديث )
 كلهم من حديث علي رضي هللا عنه.ابب ال يقام حد اجللد على احلبلى... إىل آخره، و 

( موقوفا على علي 1705(، كتاب احلدود، ابب  خري احلد عن النفساء، رقم احلديث )3/1330وأصله يف مسلم )
 رضي الل عنه، بلفظ: ))أقيموا على أرقائكم احلد((.
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 .(2)ال يغربه إال اإلمام :والثاين ،(1)وميلك أن يغربه يف أصح الوجهني
 .(5)لنقصه ((4)كان املوىل فاسقا أو امرأة فقد قيل: ل يقيم  (3)إن)و  :قال

 :والثاين ،وليها :أحدمها امرأة ففي الذي يقيم وجهانهذا إذا كانت  (6)فعلى/
 .(7)احلاكم

 (وإن كان مكاتبا فقد قيل: يقيم) ،(8)لعموم اخلرب (وقيل: تقيم وهو األصح): قال
ليس من أهل  (12)واملكاتب (11)والية (10)ألنه (وقيل: ل يقيم وهو األصح) ،(9)لعموم اخلرب

 .)14((13)الوالية
لنهيه  (املسجدول يقيم احلد يف ) :قال

ول جيلد يف حّر شديد ول )، (17)(16()15)

 ــــــــــــــ
 .103/ 10، روضة الطالبني11/163وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 1)

 .7/433، هناية احملتاج 8/21، حلية العلماء 12/379، البيان 249-13/248ي الكبري : احلاو (  انظر2)
 إن (.ف)  و "ج" " أ (  يف "3)
 (  يف "ج" زايدة ) احلد (.4)
  .433/ 7، هناية احملتاج 12/380، البيان 7/330، التهذيب 3/342: املهذب (  انظر5)
 / ب من "ب".132(  هناية ل 6)
  .104/ 10، روضة الطالبني11/165لمرأة إقامة احلد على عبدها أو أمتها. انظر: فتح العزيز أصحهما: أن ل  (7)
  .ا ملكت أميانكم( وقد سبق خترجيه: )أقيموا احلدود على ميشري الشارح إىل قوله   (8)
  رجيه.: )أقيموا احلدود على ما ملكت أميانكم( وقد سبق ختيشري بذلك إىل قوله   (9)
 ج" ) ألن (.(  يف "10)
 (  ) والية ( ليست يف "ج".11)
 (  يف "ج" ) املكاتب (.12)
 (  يف "ج" ) الوالايت (.13)
 .2/306، فتح اجلواد 12/381، البيان 7/330، التهذيب 13/247: احلاوي الكبري (  انظر14)

 (  يف "ب" و "ج" زايدة ) عنه (.15)
(، 4490ود، ابب يف إقامة احلد يف املسجد، رقم احلديث )( يف كتاب احلد4/629أبو داود يف )السنن( ) (  أخرجه16)

(، والبيهقي يف )السنن( 12( يف كتاب احلدود والدايت وغريه، رقم احلديث )3/85والدار قطين يف )السنن( )
، ( يف كتاب األشربة واحلد فيها، ابب ال تقام احلدود يف املساجد، وكلهم من حديث حكيم بن حزام 8/328)

 (: )) ال أبس إبسناده ((. 4/212ر يف التلخيص احلبري )قال ابن حج
  .10/173، روضة الطالبني 12/393، البيان 3/372: املهذب (  انظر17)
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ألن املقصود هو الردع دون القتل فلو جلدانه  (حىت يربأ (1)برد شديد ول يف مرض يرجى برؤه
  .(2)يف هذه األحوال مل أنمن أن ميوت

فمات فاملنصوص أنه ل يضمن، وقيل: فيه  (4)جلد يف هذه األحوال (3)فإن) :قال
 .(12)(11)اجلناايت (10)من (9)به الدية (8)/(7)يف ابب ما جتب (6)ذلك (5)وقد بينا (قولن

 (13)]حترزا عن إضرار احلمل (ول جتلد املرأة يف حال احلبل حىت تضع) :قال
الدم يضعفها أي وينقطع النفاس ألن األمل وخروج  (الولدة (16)وتربأ من أمل) ،(15)[(14)

 . (19)(18)ابملريضة (17)فتلحق
أراد أن  ألن النيب  ؛أي ال يؤمل (ول ابل) ،أي جيرح (ول جيلد بسوط جديد) :قال

( فأيت ( فأيت بسوط جديد فقال: ) دون هذا  جيلد رجال فأيت بسوط خلق فقال: ) فوق هذا

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" زايدة ) منه (.1)
  .4/1629، عجالة احملتاج 7/332، التهذيب 3/343: املهذب (  انظر2)
 (  يف "ب" ) فلو ( ويف "ج" ) وإن (.3)
 األحوال ( ليست يف "ج".(  ) يف هذه 4)
 (  يف "ب" و "ج" ) بيناه (.5)
 (  ) ذلك ( ليست يف "ب" و "ج".6)
 (  يف "ج" ) ما جيب (.7)
  0/ أ من " أ "218(  هناية ل8)
 (  يف "ج" ) احلد (.9)
 (  يف "ج" ) وما ال جيب (.10)
 (  ) اجلناايت ( ليست يف "ج".11)
 . 302 ه يف كتاب اجلناايت ص(  انظر 12)
 (  يف "ج" زايدة ) قال (.13)
 .7/434، هناية احملتاج 12/386، البيان 9/225، روضة الطالبني 3/192: املهذب (  انظر14)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".15)
 (  يف "ج" ) دم (. 16)
 (  يف "ب" و "ج" ) فتلتحق (.17)
 (  يف "ب" ) ابملريض (.18)
 .2/553، فيض اإلله املالك 12/386ن ، البيا13/213: احلاوي الكبري (  انظر19)
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 .(4)(3)((2)به (1)فضرب)بسوط قد الن 
لقول  (بل يكون عليه قميص) ،(6)أي ثوبه (ول جيرد (5)ول ميد ول تشد يده) :قال
وال يكون  ،(9)"(8)فدوال ص (7)ليس يف هذه األمة مدٌّ وال جتريد وال غل" : ابن مسعود 

 .(11)يردع (10)الضارب ضعيفا فال
عمر رضي هللا  (14)عن (13)ذلك (12)روي (ول يبالغ يف الضرب فينهر الدم) :قال

 ويفرق الضرب على أعضائه، ويتوقى الوجه ) ،(15)عنه

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) فضربه (.1)
 (  ) به ( ليست يف "ب".2)
( يف كتاب احلدود، ابب ما جاء فيمن اعرتف على نفسه ابلزان، وعبد الرزاق يف 2/825مالك يف )املوطأ( ) (  أخرجه3)

(، وابن أيب شيبة 13515ث )ابلسوط، رقم احلدي ( يف ابب ضرب احلدود وهل ضرب النيب 7/369)املصنف( )
( يف كتاب األشربة واحلد 8/326(، والبيهقي يف )السنن الكربى( )28685( رقم احلديث )5/530يف )املصنف( )

فيها، ابب ما جاء يف صفة السوط والضرب، وكلهم من حديث زيد بن أسلم إال عبد الرزاق فقد أخرجه من حديث 
( ابإلرسال، وضعفه الشيخ األلباين 4/211ن حجر يف )التلخيص احلبري( )حيىي بن أيب كثري، وحكم عليه احلافظ اب

 (.7/363يف )إرواء الغليل( )
 . 12/383: البيان (  انظر4)

 (  يف "ج" ) يديه (.5)
 (  ) أي ثوبه ( ليست يف "ب" و "ج".6)
 .11/76شد العنق بقيد من حديد. انظر: لسان العرب  :ل  الغ    (7)
 .2/246الصاد وسكون الفاء، القيد. انظر: غريب احلديث للخطايب الصفد: بفتح  ( 8)
(، والبيهقي يف )السنن 13522( يف ابب وضع الرداء، رقم األثر )7/373أخرجه عبد الرزاق يف )املصنف( )  (9)

 ( يف كتاب األشربة واحلد فيها، ابب ما جاء يف صفة السوط والضرب. 8/326الكربى( )
 (  يف "ج" ) ال (.10)
  .12/384: البيان (  انظر11)
 (  يف "ج" ) وروى (.12)
 (  ) ذلك ( ليست يف "ب" و "ج".13)
 ) ابن (.أ " و "ب" زايدة  (  يف "14)
رقم ب( يف كتاب الطالق، يف ابب ضرب املرأة، 375-7/374) املصنفعبد الرزاق يف  أخرج أثر عمر   (15)

 ابب ما جاء يف صفة السوط.اب األشربة واحلد فيها، يف ( يف كت8/327) (، والبيهقي يف السنن الكربى13530)
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 وجهه قال ملا روي أن عليا كرم هللا (وسائر املواضع املخوفة (2)والفرج واخلاصرة (1)والرأس
 .(5)" وجهه ومذاكريه (4)واعط كل عضو حقه وأتق/ (3)اضربه"  للجالد:

ألن أاب بكر رضي هللا عنه قال ؛ (7)قالوا ال يتقي الرأس  (6)أن أكثر األصحاب واعلم
وألنه يكون مغطى يف العادة فال  ،(10) " (9)الرأس (8)رب الرأس فإن الشيطان يفاض" للجالد: 

 . (11)خياف إفساده واخلاصرة كالرأس
زمه الرأس فال يل (13)فأما ،يف احلاوي: يكف عن عضوين الوجه واملذاكري (12)قال

 .(14)اتقاؤه
 ــــــــــــــ
 (  ) والرأس ( ليست يف "ج".1)
 (  ) واخلاصرة ( ليست يف "ب".2)
 (  يف "ب" ) اضرب (.3)
 / أ من "ب".133(  هناية ل 4)
ر ابلسوطن، رقم األث ( يف ابب ضرب احلدود، وهل ضرب النيب 7/370أخرجه عبد الرزاق يف )املصنف( )  (5)

( 8/327(، والبيهقي يف )السنن الكربى( )28675( رقم األثر )5/529(، وابن أيب شيبة يف )املصنف( )13517)
 يف كتاب األشربة واحلد فيها، ابب ما جاء يف صفة السوط والضرب، واللفظ له.

جه البخاري يف قال: )إذا ضرب أحدكم، فليجتنب الوجه(، أخر  أن رسول هللا  وله شاهد من حديث أيب هريرة   
(، ومسلم يف 2420( يف كتاب العتق، يف ابب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، احلديث رقم )2/902صحيحه )
(، 2612( يف كتاب الرب والصلة واآلداب، يف ابب النهي عن ضرب الوجه، رقم احلديث )4/2016صحيحه )
 واللفظ له.

 (  يف "ب" و "ج" ) أصحابنا (.6)
، وهذا هو املذهب. انظر: فتح العزيز 2/553، فيض اإلله املالك 12/383، البيان7/327ب : التهذي(  انظر7)

 .10/172، روضة الطالبني 11/286
 (  يف "ب" و "ج" ) فيه (.8)
 (  ) الرأس ( ليست يف "ب" و "ج".9)
)التلخيص احلبري(  (، قال احلافظ يف29033رقم األثر ) (6/5ابن أيب شيبة يف املصنف ) أخرج أثر أيب بكر  ( 10)

 (: فيه ضعف وانقطاع.4/214)

 .12/383البيان  ( 11)

 (  يف "ب" و "ج" ) وقال (.12)
 (  يف "ب" ) وأما (.13)
 .204-13/203احلاوي الكبري   (14)
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 .(5)عليه أخوف (4)وهو األشبه؛ ألن الضرب ،(3)(2)أن يتقيه (1)يلزمه :ةأبو حنيف وقال
فال  (7)ألنه يدل على شدة  مله (وضع يده على موضع ضرب غريه (6)إن)و  :قال

 .(10)واىل الضرب عليه (9)اهلالك إذا (8)يؤمن
روي ذلك عن  (11)(عليها ويضرب الرجل قائما واملرأة جالسة يف شيء يسرت)قال: 

عليها (17)ومتس ) ،(16)أسرت هلا (15)للمرأة (14)وألن اجللوس ،(13)/(12)علي كرم هللا وجهه
 .(20)ينكشف بدهنا (19)كيال  (ثياهبا (18)امرأة

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" و "ج" ) يلزم (.1)
 (  يف "ب" و "ج" ) يتقي (.2)
  .4/101: االختيار لتعليل املختار (  انظر3)
 ) الضرر (.(  يف "ج" 4)
 ،12/383: البيان (  انظر5)

 إن (.ف" ) ب" و "أ  (  يف "6)
 (  يف "ب" ) أمله (.7)
 (  يف "ب" زايدة ) من (.8)
 (  يف "ب" و "ج" ) ولو (.9)
  .8/18، هناية احملتاج 4/251مغين احملتاج  ( 10)

 (  يف "ب" زايدة ) ألنه ( ويف "ج" زايدة ) وألنه (.11) 
 (،13532( يف كتاب الطالق، يف ابب ضرب املرأة، رقم األثر )7/375الرزاق يف )املصنف( )أخرجه عبد   (12)

 كتاب األشربة واحلد فيها، ابب ما جاء يف صفة السوط والضرب.  ( يف8/327( )والبيهقي يف )السنن الكربى
 / ب من " أ ". 218(  هناية ل13)
 ب" و "ج" ) جلوس (.(  يف "14)
 رأة (.(  يف "ب" و "ج" ) امل15)
 .2/553: فيض اإلله املالك (  انظر16)
 (  يف "ج" ) متلك (.17)
 (  يف "ب" و "ج" ) امرأة عليها (.18)
 (  يف "ب" و "ج" ) لئال (.19)
  .10/173، روضة الطالبني 12/384: البيان (  انظر20)
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 م ال يطيق أي مهزوال قليل اللح (ْضو اخللقنِّ كان   (1)فإن)قال: 
أبطراف الثياب وإْثكال  (4)ضرب)أي كاملشلول،  (ل يرجى برؤه (3)أو مريضا)، (2)الضرب
فيجمع مائة مشراخ  ،(7()6)الشماريخ اليت عليها التمر (5)أي العرجون الذي فيه أغصان (النخل
إال ومل يبق  (10)للذين استفتوه يف رجل أصابه ضىن ]لقوله  (9)هبا دفعة واحدة؛ (8)فيضرب

 (16)هبا ضربة (15)فاضربوه (14)مائة مشراخ (13): )خذوا(12)زىن (11)اجللد والعظم وقد
 واملذهب أنه إذا سرق مثل هذا  .(19)[(18)(17)(واحدة

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) وإن (.1)
 . 2/929، املعجم الوسيط 1726(  انظر: القاموس احمليط: 2)
 ) مرضاً (.أ " و "ج" زايدة  يف "  (3)
 (  يف "ب" ) جلد (.4)
 (  يف "ج" ) أطراف (.5)
 (  يف "ب" ) التمرة ( ويف "ج" ) الرطب (.6)
 . 350(  انظر: حترير ألفاظ التنبيه: 7)
 (  يف "ب" ) ويضرب (.8)
  7/435، هناية احملتاج 11/385، البيان 7/331، التهذيب 3/343: املهذب (  انظر9)
 .1/545الضىن: املرض أو اهلزال الشديد. انظر: املعجم الوسيط  (10)
 (  ) وقد ( ليست يف "ج".11)
 ج" ) فزىن (.(  يف "12)
 ج" )  خذوا (.(  يف "13)
 . 1/890الشمراخ: بكسر الشني وسكون امليم، وهو الذي عليه البسر. انظر: النهاية يف غريب احلديث ( 14)
 ج" ) فتضربوه (.(  يف "15)
 ج" ) دفعة (.(  يف "16)
( يف كتاب 2/859(، وابن ماجة يف )السنن( )21935(، رقم احلديث )36/263أخرجه أمحد يف املسند ) (17)

( يف  6/473(، والنسائي يف )السنن الكربى( )2574احلدود، ابب الكبري واملريض جيب عليه احلد، رقم احلديث )
(، والبيهقي يف )السنن الكربى( 7268د، رقم احلديث )كتاب الرجم، يف ابب الضرير يف خلقته يصيب احل

( يف كتاب احلدود، يف ابب الضرير يف خلقته ال من مرض يصيب احلد، كلهم من حديث سعيد بن سعد 8/230)
 (، وكذلك حمققي هذا اجلزء من املسند. 2/363بن عبادة، وصححه ابن كثري يف )إرشاد الفقيه( )

  .11/158، فتح العزيز 12/385، البيان 13/216: احلاوي الكبري (  انظر18)
 ( مما بني املعقوفني سقط من "ب".19)
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 .خياف منه وال ميكن إهدار القطع (3)ألنه ال ميكن قطعه قطعا ال ؛(2)/(1)يقطع
 .(4)تقطع يدهوقيل: ال 

وذكره يف  ،)8((7)يف أكثر الكتب املشهورة (6)أن ضربه أبطراف الثياب مل يذكر (5)واعلم
 .(9)املستظهري
 (12)فاملستحب أن (11)كان قد ثبت ابإلقرار  (10)وإن كان حده الرجم فإن): قال
فإن  ،(13)لالحتياط (وإن ثبت ابلبينة فاملستحب أن يبدأ الشهود) ،أي فريمجه (يبدأ اإلمام
 .(15)أيب حنيفة رمحه هللا وجوب ذلك (14)مذهب/

 فإن كان قد ثبت  (18)رضاملأو  (17)ربدالأو  (16)رّ احلوإن وجب الرجم يف ) :قال

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" و "ج" زايدة ) يده (.1)
 / ب من "ج".276(  هناية ل2)
 (  ) ال ( ليست يف "ب".3)
، روضة 11/159، واملذهب هو األول كما ذكر الشارح. انظر: فتح العزيز 11/159القولني يف: فتح العزيز  (  انظر4)

 .10/101الطالبني

 (  يف "ج" ) اعلم (.5)
 (  يف "ب" ) يذكره (.6)
 (  ) املشهورة ( ليست يف "ب".7)
، ونقله النووي عن ابن الصباغ والروايين وغريمها. انظر: روضة 12/385يف البيان  -رمحه هللا-بل ذكر ذلك العمراين ( 8)

 . 100/ 10الطالبني 

 . 8/26حلية العلماء ( 9)
 ج" ) وإن (.يف "  (10)
 ج" ) إبقراره (.(  يف "11)
 ج" ) أنه (.(  يف "12)
 .4/198، مغين احملتاج 12/376، البيان 7/326: التهذيب (  انظر13)
 / ب من "ب".133(  هناية ل 14)
 .3/183: اللباب يف شرح الكتاب (  انظر15)

 ) حر (. (  يف " أ "16)
 (  يف " أ " ) برد (.17)
 (. (  يف " أ " ) مرض18)
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ألنه  (ثبت ابإلقرار فاملنصوص أنه ياخر إىل أن يربأ ويعتدل اهلواء (1)كان  وإن ،ابلبينة رجم
وقيل: ) ،(5)(4)إىل تلفه (3)فيؤدي ذلكبعض الرجم  (2)ال يؤمن أن يرجع عن إقراره بعد أن يرجم

  .(6)كما لو ثبت ابلبينة واحتمال رجوعه معارض ابحتمال رجوع الشهود  (يقام عليه
 . (7)وعلل تعليال يدل على الفرق ،وذكر يف املهذب وجهني مطلقا

برؤه أو مل  (10)يرجى (9)الرجم سواء كان (8)إن كان مريضا أخر: وقال الشيخ أبوحامد
 (13)يرجم يف احلال، والثاين أنه(12)كان يف شدة احلّر أو الربد فثالثة أوجه أحدها /  (11)وإن ،يرج

  .(16)(15)، والثالث: عكس ذلك(14)وإن ثبت ابلبينة يرجم ،إن ثبت ابإلقرار مل يرجم
 .(18)(17)واألول أصح الوجوه

]أي وتسقي الولد  (وهي حامل مل ترجم حىت تضع (19)وإن وجب الرجم) :قال

 ــــــــــــــ
 و "ب". "أ  "ليست يف (  ) كان ( 1)
 (  يف "ج" ) رجم (.2)
 (  ) ذلك ( ليست يف "ب".3)
 (  يف "ب" ) إتالفه (.4)
 . 4/1629، عجالة احملتاج 11/156، فتح العزيز 7/332: التهذيب (  انظر5)

 . 7/434، هناية احملتاج 10/99، روضة الطالبني 11/390: البيان (  انظر6)
  .3/344 املهذب( 7)

 (  يف "ج" ) أجزأ (.8)
 (  يف "ب" ) إن (.9)
 (  يف "ب" ) رجي (.10)
 ب" ) فإن (.(  يف "11)
  0/ أ من " أ "219(  هناية ل12)
 (  ) أنه ( ليست يف "ب".13)
 ب" و "ج" ) رجم (.(  يف "14)
 ب" و "ج" ) هذا (.(  يف "15)
 . 12/390يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين  ( 16)
 (  يف "ب" و "ج" ) األوجه (.17)
 . 10/99، روضة الطالبني11/189وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 18)
 (  يف "ج" زايدة ) على امرأة (.19)
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أن  (5)إىل (4)فإن مل يوجد من يرضعه تركت (بلنب غريها (3)ويستوين الولد) ،)2((1)اللبأ[
 (8)إين حلبلى (7)ملا روي أن امرأة من غامد قالت اي رسول هللا: زنيت فطهرين، وهللا ؛(6)تفطمه

حىت تفطمي (  (11)أتته فقال: ) ارجعي (10)ي حىت تضعي ( فلما وضعته: )ارجع(9)فقال هلا
فأمر  ،وهو هذا (14)هيده كسرة خبز فقالت قد فطمت (13)ولدها ويف (12)فلما فطمته أتته ومعها

 .(17)(16)برمجها فحفر هلا إىل صدرها ورمجت  (15)النيب
 ثبت ابإلقراروإن  ،حفرية (19)اابلبينة استحب أن حيفر هل (18)وإن ثبت احلد) :قال

 ــــــــــــــ
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب" و "ج".1)
 .4/58، مغين احملتاج 3/192، املهذب 13/214: احلاوي الكبري (  انظر2)

 ) عنها (.دة و "ج" زاي "أ  (  يف "3)
 (  ) تركت ( ليست يف "ب" و "ج".4)
 (  يف "ب" و "ج" ) فإىل (.5)
 .7/434، هناية احملتاج 3/192، املهذب 13/215: احلاوي الكبري (  انظر6)
 (  يف "ج" ) ووهللا (.7)
 (  يف "ب" ) حامل (.8)
 (  ) هلا ( ليست يف "ج".9)
 (  يف "ب" و "ج" ) وضعت (.10)
 أرجي (. (  يف "ب" )11)
 ج" ) وتبعها (.(  يف "12)
 ج" ) يف (.(  يف "13)
 ) فطمت (. " و "ج" أ (  يف "14)
 (  ) النيب ( ليست يف " أ ".15)
كتاب: احلدود، يف ابب:من اعرتف على   ( يف1324-3/1323(  أخرجه مسلم من حديث بريدة بن احلصيب )16)

 0(1695نفسه ابلزىن،رقم احلديث )
  .12/391: البيان (  انظر17)
 (  يف "ب" و "ج" ) الرجم (.18)
 ) له (. و "ج" "أ  (  يف "19)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

533 

  .(3)املنقول أن الرجل ال حيفر له (2)وهو الصحيح؛ ألن ،ويف بعض النسخ حيفر هلا( (1)مل حتفر
وإن   ،ألهنا عورة ؛حفر هلا (5)إن ثبت الزان ابلبينة/ :أبو حامد (4)فقد قال ،وأما املرأة

  .(6)كان ابإلقرار مل حيفر هلا فرمبا هربت فجعل رجوعا
 .(8)وإن ثبت ابإلقرار مل حيفر هلا ،إن ثبت ابلبينة فهو ابخليار :(7)وقال املرورذي

ثبت ابلبينة  (10)سواء ،وبني أن ال حيفر (9)هو ابخليار بني أن حيفر هلا :وقال أبو الطيب
 .(12)لقصة الغامدية ؛(11)أو ابإلقرار

 .(13)حيفر للمرأة ومل يفرق بني اإلقرار والبينة :وقال يف املهذب
 ؛ (16)إذا كان قد ثبت ابإلقرار (15)أي (فهرب مل يتبعرجم  (14)إن)ف :قال
 )سبحان هللا فهال خليتموه حني : (17)يف قصة ماعز لقوله 

 ــــــــــــــ
 (  ) حتفر ( ليست يف "ج".1)
 (  يف "ب" و "ج" ) فإن (.2)
 . 7/434، هناية احملتاج 7/326، التهذيب 8/25: حلية العلماء (  انظر3)
 (  يف "ب" و "ج" زايدة ) الشيخ (.4)
 / أ من "ب".134(  هناية ل 5)
، روضة 11/157، وهذ هو املذهب. انظر: فتح العزيز 11/391يف البيان  -رمحه هللا-عنه العمراين نقله  (6)

  10/99الطالبني
 (  يف "ب" و "ج" ) املروروذي (.7)
  املصدر السابق. (  انظر8)
 (  ) هلا ( ليست يف "ب".9)
 (  يف "ب" زايدة ) كان قد (.10)
 ب" ) ابالقرار أو ابلبينة (.(  يف "11)
 . 11/157يف فتح العزيز  -رمحه هللا-نقله عنه الرافعي ( 12)
 . 3/344املهذب ( 13)

 إن (.و )  (  يف " أ "14)
 (  ) أي ( ليست يف "ج".15)
  .11/392، البيان 7/326، التهذيب 13/210: احلاوي الكبري (  انظر16)
كتااب إبسالم قومه، وهو   النيب كتب له   ، (  هو ماعز بن مالك األسلمي، أبو عبد هللا، أسلم وصحب النيب17)

 .5/6، أسد الغابة 4/241. انظر: الطبقات الكربى  الذي اعرتف ابلزان فرمجه
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  .(2)(بني أيديكم (1)سعى
 .(4)الثاين: المبنزلة صريح رجوعه ن فيه وجهان أحدمها: نعم، و  (3)وهل يكون هربه

وإن رجع عن اإلقرار  ،على اإلقرار رجم (6)/(5)هذا إذا وقف يف موضع وأصر ىفعل
 .(8)وهللا أعلم ،(7)ترك

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" زايدة ) من (.1)
( يف  574-4/573مل أجده هبذا اللفظ وإمنا وجدته بلفظ: )) هالَّ تركتموه ((  أخرجه أبو داود يف )السنن( )  (2)

( 28-4/27(، واللفظ له، والرتمذي يف )السنن( )4419عز بن مالك، رقم احلديث )كتاب احلدود، ابب رجم ما
(، وقال: ))هذا حديث 1428يف كتاب احلدود، ابب ما جاء يف درء احلد عن املعرتف إذا رجع، رقم احلديث )

ملرجومني وال ( يف كتاب احلدود، ابب من أجاز أن ال حيضر اإلمام ا8/219حسن((، والبيهقي يف )السنن الكربى( )
 . ، والرتمذي من حديث أيب هريرة الشهود، خرجه أبوداود والبيهقي من حديث نعيم بن هزال 

 ( عن حديث أيب داود: ))إسناده حسن((.4/164وقال احلافظ يف )التلخيص احلبري( )
  .11/152: فتح العزيز انظرو 

 (  يف "ب" ) هروبه (.3)
 . 10/97، روضة الطالبني11/152ا. انظر: فتح العزيز أصحهما: اليكون ذلك رجوعا صرحي  (4)

 (  يف "ب" ) فأصر (.5)
 / ب من " أ ". 219(  هناية ل 6)
  .4/1627، عجالة احملتاج 7/326، التهذيب 3/345: املهذب (  انظر7)
 (  ) وهللا أعلم ( ليست يف "ج".8)
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 باب حد القذف
 . (5)(4)رميته (3)الشيء أي (2)قذفت (1)تقول ،هو الرمي القذف
حمصنا  (6)مرتد إذا قذف ابلغ عاقل خمتار وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو)قال: 
العقل والبلوغ  (8)وإمنا اشرتطنا (وجب عليه احلد) ،(7)احلد أي بوطء يوجب (ليس بولد له

وهو أن  ،وال يفارقه إال يف شيء واحد، (10)يف حد الزان  (9)واالختيار والتزام األحكام ملا بينا
قد بيناه يف ، ودليل ذلك (12)يقام عليه حد القذف وال يقام عليه حد الزان (11)املستأمن/

 .(13)اهلدنة
  ؛ لقوله تعاىل:(14)/(فإن كان حرا جلد مثانني) :قال

  
   

   
   (15)، 

 ــــــــــــــ
 ب" ) يقال (.(  يف "1)
 ب" ) قذف (.(  يف "2)
 ج" ) إذا (.ب" و "(  يف "3)
 ب" ) رماه (.(  يف "4)
  .294: املصباح املنري: (  انظر5)
 (  ) أو مرتد ( ليست يف "ب".6)
 . 554/ 2، فيض اإلله املالك 4/230، حتفة احلبيب 3/345: املهذب (  انظر7)
 (  يف "ج" ) شرطنا (.8)
 (  يف "ب" و "ج" ) بيناه (.9)
 .502 تقدم ص( 10)

 "ج". / أ من277(  هنايةل 11)
 .2/554، فيض اإلله املالك10/106: روضة الطالبني(  انظر12)
  .495 : ص(  انظر13)
 / ب من "ب".134(  هناية ل 14)
 ( من سورة النور. 4( من اآلية )15)
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 .(2)الزان (1)ألنه حد يتبّعض كحد (وإن كان مملوكا جلد أربعني)
فإن قذف ) ،أي عن الزان (املسلم العفيف (3)واحملصن هو البالغ العاقل احلر) :قال

احلد  (6)عليهما (5)وجب (4)ألن ما قذفهما به لو حتقق ملا (صوريا أو جمنوان مل جيب عليه احلد
  .(9)احلد (8)به (7)فأشبه ما لو قذف ابلغا عاقال مبا ال جيب

وإن ) ،(11))10(]ملفهوم اآلية (مل جيب عليه احلد) ،ثبت زانه أي من (أو فاجرا) :قال
وإن قذف ) ،(14)(13)(من أشرك ابهلل فليس مبحصن) لقوله  (12)[(قذف كافرا مل جيب احلد

ألن الرق ملا منع كمال حد الزان دل على قصور جناية القاذف  (احلد (15)عبدا مل جيب عليه

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" و "ج" ) فأشبه حد (.1)
 . 4/1631، عجالة احملتاج 12/397، البيان 7/349، التهذيب 3/349: املهذب (  انظر2)

 يف "ج" ) احلر البالغ العاقل (.(  3)
 (  يف "ب" و "ج" ) مل (.4)
 (  يف "ب" و "ج" ) جيب (.5)
 (  يف "ب" ) عليه (.6)
 (  يف "ب" و "ج" ) يوجب (.7)
 (  ) به ( ليست يف "ب" و "ج".8)
 . 8/321، روضة الطالبني 12/397، البيان 13/255: احلاوي الكبري (  انظر9)

   قوله تعاىل: يشري الشارح إىل  ( 10)
   

   
     من اآلية

 ( من سورة النور. 4)
 . 12/397، البيان 3/349، املهذب 13/255: احلاوي الكبري (  انظر11)

 فني سقط من "ب".(  ما بني املعقو 12)
(، وقال: ))الصواب موقوف من 197رقم )ب(، يف كتاب احلدود والدايت وغريه، 3/147)الدارقطين يف  (  أخرجه13)

(: منكر جدا، 2/354) إرشاد الفقيهقال ابن كثري يف (، 8/216) السنن الكربى قول ابن عمر((، والبيهقي يف
 (.2/151) األحاديث الضعيفةوصحح املوقوف، وضعفه الشيخ األلباين يف سلسلة 

  .3/346: املهذب (  انظر14)
 (  ) عليه ( ليست يف "ج".15)
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 .(1)وجوب احلد عليهفمنع 
 ((3)رفيه عزِّ  (2)وإن قذف من وطئ وطئا حراما ل شبهة) :قال
أو وطئ املرهتن اجلارية  ،وهو عامل ابلتحرمي (5)مثل أن وطئ أمه بعقد نكاح (4)أي

ألنه  ؛(8)اليت أصدقها زوجته مل جيب عليه احلد (7)/(6)أو وطئ جاريته ،املرهونة مع العلم ابلتحرمي
اليت ال  (12)ويعزر يف هذه املواضع ،(11)(10)احلد على الواطئ فسقط به إحصانه (9)جيب به ءوط
 .(15)يف ابب التعزير (14)ملا سيأيت فيها (13)حيد

ألنه وطء ال جيب به احلد على الواطئ  (وإن وطئ بشبهة، فقد قيل: حيد) :قال
يف  (1)وطء حمرم وال حيد؛ ألنه (20)أي (وقيل: يعزر)، (19)(18)احلائض (17)وطء امرأته (16)فأشبه

 ــــــــــــــ
 . 11/397، البيان 3/346، املهذب 13/255: احلاوي الكبري (  انظر1)

 ) له (.زايدة  "أ  (  يف "2)
 (  ) عزر ( ليست يف "ب" و "ج".3)
 (  ) أي ( ليست يف "ج".4)
 (  يف "ج" ) النكاح (.5)
 يف "ب" و "ج" ) اجلارية (.(  6)
  0/ أ من " أ "220(  هناية ل7)
 .4/233، حتفة احلبيب 12/398، البيان 8/33: حلية العلماء (  انظر8)
 (  ) به ( ليست يف "ب".9)
 (  يف "ب" ) إحصانه به (.10)
 . 8/321، روضة الطالبني 12/938، البيان 3/349: املهذب (  انظر11)
 (.(  يف "ج" ) األحوال 12)
 (  يف "ج" ) يوجد (.13)
 (  يف "ب" ) يبينه ( ويف "ج" ) يبني (.14)
  .592 ه ص(  انظر 15)

 (  يف "ب" زايدة ) ما لو (.16)
 (  يف "ب" زايدة ) وهي (.17)
 (  يف "ب" ) حائض (.18)
 .2/555، فيض اإلله املالك 12/399: البيان (  انظر19)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".20)
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 .(2)غري ملك فأشبه الزان
 ومل حيد  ،لألذى (قذف ولده أو ولد ولده عزر (3)وإن) :قال

 . (5)كما ال يقتل به  (4)بقذفه
أان حر فالقول قول  (6)وإن قذف جمهول فقال هو عبد وقال املقذوف:) :قال
يت وأنت نصراين فقال وإن قال زن) ،(8)وقد بيناه يف اللقيط (وقيل: فيه قولن (7)القاذف،/

 (11)ألن القول قول (حاله ففيه قولن أحدمها حيد (10)يعرف (9)مل أزن ول كنت نصرانيا ومل
ألن الظاهر ممن يكون يف دار اإلسالم أنه مسلم فإذا حلف حدَّ  ؛املقذوف مع ميينه

م والنصراين ألن الدار جتمع املسل ؛القول قول القاذف مع ميينه ألن (والثاين يعزر)، (12)اذفالق
 .(14)حلف عزر ومل حيد (13)فإذا ،واألصل براءة الذمة من احلد

وعرف له  ،بل قذفين وأان عاقل :فقال ،قذفته وهو جمنون :وإن قذفه وقال) :قال
ألنه ثبت له حال جنون وما يدعيه كل  (فالقول قول القاذف يف أظهر القولني ،حال جنون

قول املقذوف يف  (2)والقول) ،(1)احلد (15)نواحد منهما ممكن، واألصل براءة الذمة ع
 = ــــــــــــــ
 حترمي (. (  يف "ب" )1)
 . 8/323، روضة الطالبني 12/399: البيان (  انظر2)
 (  يف "ب" ) فإن (.3)
 (  يف "ب" ) لقذفه (.4)
 .4/1631، عجالة احملتاج 11/168، فتح العزيز 12/399، البيان 3/346: املهذب (  انظر5)
 ) بل (.و "ج" زايدة  "أ  (  يف "6)
 / أ من "ب".135(  هناية ل7)
  .503-502نية الفقيه بتحقيق الزميل حممد مزايين: : غ(  انظر8)
 (  يف "ب" ) وال (.9)
 (  يف "ب" ) عرف (.10)
 (  يف "ب" ) قوف (.11)
 .22/141، تكملة اجملموع 12/429، البيان 3/353: املهذب (  انظر12)
 (  يف "ج" ) فإن (.13)
 املصادر السابقة.  (  انظر14)

 ب" و "ج" ) من (.(  يف "15)
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ألن صحته موجودة يف احلال واألصل عدم اجلنون يف احلالة اليت يدعي طراينه ( (3)ايآخر
 .(4)فيها

أي زال به  (أو وطئ وطئا حراما ،فلم حيد حىت زىن ،وإن قذف عفيفا) :قال
وهلذا  ،(9)القذف (8)ة/زانه يورث شبهة حال (7)ألن ظهور؛ (6)احلد( (5)سقط عنه) ،إحصانه

فقال عمر رضي هللا عنه  ،(11)وهللا ما زنيت إال هذه املرة: أن رجال زىن ابمرأة فقال (10)روي
  .(13)" كذبت إن هللا ال يفضح عبده يف أول مرة"   :(12)له

وكما لو ارتدَّ على أحد  ،بكرا فصار ثيبا (14)حيد كما لو كان/ :وقال املزين
  .(15)الوجهني

مع النية  (16)ول جيب احلد إل أن ]يقذفه بصريح الزان أو اللواط أو ابلكناية)قال: 

 = ــــــــــــــ
 . 22/141، تكملة اجملموع 12/428: البيان ر(  انظ1)

 (  يف "ب" زايدة ) الثاين أن القول (.2)
 (  ) يف اآلخر ( ليست يف "ب".3)
 .22/141، تكملة اجملموع 3/352: املهذب (  انظر4)
 (  ) عنه ( ليست يف "ب" و "ج".5)
 . 8/324، روضة الطالبني 8/25، حلية العلماء 3/347: املهذب (  انظر6)
 (  يف "ج" ) ظهر (.7)
 / ب من " أ ". 220(  هناية ل 8)
 .557/ 2، فيض اإلله املالك 4/233، حتفة احلبيب 12/401: البيان (  انظر9)
 (  يف "ب" ) رووا (.10)
 (  يف "ب" ) املرأة (.11)
 (  يف "ب" و "ج" ) له عمر رضي هللا عنه (.12)
( يف كتاب السرقة، يف ابب ما جاء يف االقرار 8/276الكربى )البيهقي يف السنن  أخرج أثر عمر الفاروق   (13)

ابلسرقة والرجوع عنه، لكن بلفظ: ) أيت بسارق فقال وهللا ما سرقت قط قبلها، فقال: كذبت ما كان هللا ليسلم عبدا 
  عند أول ذنبه(.

 / ب من "ج".277(  هناية ل 14)
  .8/324نه النووي يف روضة الطالبني قول املزين مل أقف عليه يف املختصر, ولكن نقله ع (15)
 (  يف "ب" ) الكناية (.16)
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  وما أو زان فرج (3)أو اي لئط (2)يقول زنيت أو اي زان، أو لطت (1)فالصريح أن[
 اي الئط ويف بعضها اي لوطي.  (5)أنه جاء يف بعض النسخ/ واعلم ((4)أشبهه

دين  (8)أنه على (7)إليه فإن قال أردت به (6)لو قال اي لوطي يرجع :وقال أبو الطيب
 ،(11)[(10)أنه يعمل عمل قوم لوط وجب عليه احلد (9)]وإن أراد ،قوم لوط مل جيب عليه احلد

  .(14)هذبيف امل (13)ذكر (12)وكذا
يف الرمي ابلفاحشة فينبغي أن ال  (16)وهذا فيه نظر ألنه مستعمل :ابن الصباغ (15)قال

وهذا يوافق ما جاء يف بعض  ،(17)يقبل قوله يف أين أردت أنه على دين قوم لوط بل يكون قذفا
 .(18)النسخ

والكناية أن يقول اي فاجر أو اي خبيث أو اي حالل ابن احلالل ومها يف ) :قال
أي يكون كناية وإن كان يف حال اخلصومة وال يكون بذلك صرحيا ومل يرد به أن  (صومةاخل
 ــــــــــــــ
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".1)
 ب" و "ج" زايدة ) أو اي لوطي (.(  يف "2)
 (  ) أو اي الئط ( ليست يف "ج".3)
 ج" ) أشبه ذلك (.(  يف "4)
 / ب من "ب".135(  هناية ل 5)
 ب" ) رجع (.(  يف "6)
 ست يف "ج".(  ) به ( لي7)
 (  يف "ج" ) يرجع إىل ( بدل من ) على (.8)
 (  يف "ب" ) قال (.9)
 . 36-8/35يف حلية العلماء  -رمحه هللا-نقله عنه الشاشي ( 10)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".11)
 (  يف "ب" و "ج" ) وهكذا (.12)
 (  ) ذكر ( ليست يف "ج".13)
 . 3/347املهذب ( 14)

 ) وقال (. (  يف "ب" و "ج"15)
 (  يف "ب" ) يستعمل (.16)
 . 12/404يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين ( 17)
 .8/312واملذهب أن " ايلوطي" من الصريح. انظر: روضة الطالبني  ( 18)
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 . (2)لكونه كناية (1)اخلصومة شرطاً 
 (6)فكانت (5)ال تعترب فيه الشهادة (4)ألنه (القذف وجب احلد (3)فإن نوى به): قال

أي سواء كان يف حال  (وإن مل ينو مل جيب، )(8)بدليل الطالق (7)الكناية فيه مع النية كالصريح
 (12)يف (11)نية كالكناايت (10)غري (9)الرضا أو حال السخط ألهنا كناية فال تعمل من

 .(13)الطالق
 .(14)ألنه أعرف بنيته (وإن اختلفا يف النية فالقول قول القاذف) :قال
ألنه ( (16)حيد (15)ومل ينو القذف مل) ،أي ابهلمزة (وإن قال: زأنت يف اجلبل) :قال
وقال  (19)فأما لو مل يكن ابهلمزة .(18)على اجملاز من غري نية(17)الصعود فال حيمل / حقيقة يف

 ــــــــــــــ
 ب" و "ج" ) شرط  (.(  يف "1)
 . 231-4/230، حتفة احلبيب 213-8/312، روضة الطالبني 12/402: البيان (  انظر2)

 (  ) به ( ليست يف "ج".3)
 ب" و "ج" ) ألن ما (.(  يف "4)
 ب" ) الشهادة فيه (.(  يف "5)
 ب" و "ج" ) كانت (.(  يف "6)
 (  يف "ب" ) مبنزلة الصريح (.7)
 .12/402، البيان 3/347: املهذب (  انظر8)

 (  ) من ( ليست يف "ج".9)
 (  يف "ج" ) بغري (.10)
 "ج" ) ككناايت (.(  يف "ب" ) ككناية ( ويف 11)
 (  ) يف ( ليست يف "ب" و "ج".12)
 .2/556، فيض اإلله املالك 3/347، املهذب 13/262: احلاوي الكبري (  انظر13)
  .2/556: فيض اإلله املالك (  انظر14)

 (  يف "ب" زايدة ) جيب ( ويف "ج" ) ال (.15)
 (  يف "ب" ) احلد (.16)
  0/ أ من " أ "221(  هناية ل17)
 . 4/230، حتفة احلبيب 3/348املهذب  ،13/262: احلاوي الكبري ظر(  ان18)
 (  يف "ب" ) ابهلمز ( ويف "ج" زايدة ) ومل ينو القذف (.19)
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 اهلمزة يغلب على (3)ألن حذف ؛(2)قبل على أحد الوجهني (1)أردت الصعود يف اجلبل
 .(4)اللسان

ألنه مل  (7)/(ومل يقل يف اجلبل فقد قيل: حيد) ،(6)ابهلمز (5)أي (وإن قال زأنت) :قال
 .ملا تقدم (وقيل: ل حيد إل ابلنية وهو األصح)، (8)يدل على الصعوديقرن به ما 

لو كان من  (9)وأما ،أنه ال حيد إن كان من أهل اللغة :وجها آخر وحكى يف املهذب
 .(10)ألن العامة ال يفرقون بني زنيت وزأنت ؛العامة حد
 (11)ن أفعلأل (وإن قال أنت أزىن الناس أو أزىن من فالن مل حيد من غري نية) :قال

يشرتكان فيه وينفرد أحدمها مبزية ومل يثبت أن فالان زان وال  (14)الذي (13)يف األمر (12)تستعمل
 . (15)أن الناس زانة
]ألنه أثبت زان فالن وجعله أزىن  (وإن قال فالن زان وأنت أزان منه حد) :قال

وجد هبذه األعضاء ألن الزان ال ي( (3)يدك أو رجل  مل حيد (2)زان :وإن قال) ،(1)(16)منه[

 ــــــــــــــ
 (  ) يف اجلبل ( ليست يف "ب".1)
 . 316/ 8، روضة الطالبني 9/341والصحيح أنه قذف. انظر: فتح العزيز   (2)
 (  يف "ب" ) حرف (.3)
 .9/341، فتح العزيز 3/348: املهذب (  انظر4)
 (  ) أي ( ليست يف "ب".5)
 (  يف "ج" ) ابهلمزة (.6)
 / أ من "ب".136(  هناية ل 7)
 .4/230، حتفة احلبيب 7/106، هناية احملتاج 9/341: فتح العزيز (  انظر8)
 (  يف "ب" و "ج" ) أما (.9)
 .3/348املهذب ( 10)

 (  يف "ب" زايدة ) ال (.11)
 دة ) إال (.(  يف "ب" زاي12)
 (  يف "ب" ) أمر (.13)
 (  ) الذي ( ليست يف "ب" و "ج".14)
 .314/ 8، روضة الطالبني 12/407، البيان 3/347: املهذب (  انظر15)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".16)
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ويصدق ذلك الفرج و  (6): ) العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجالن تزنيان (5)قال ،(4)حقيقة
 .(9)(8)( (7)يكذبه

ف الزان إىل عضو منه فأشبه ما ألنه أضا ؛وهو ظاهر ما نقله املزين (وقيل: حيد) :قال
 .(11)إىل الفرج (10)لو أضاف

ألن الزان جبميع البدن ال ( (12)زىن بدن  مل حيد على ظاهر النص :وإن قال) :قال
 (حيد وهو األظهر :وقيل، )(15)املباشرة  (14)يكون صرحيا كلفظة (13)يكون إال ابملباشرة فال
 .(17)هالبدن والفرج داخل في (16)ألنه أضاف الزان جلميع

 = ــــــــــــــ
 .7/108، هناية احملتاج 8/315، روضة الطالبني 3/347: املهذب (  انظر1)
 (  يف "ب" ) زنت (.2)
 يف "ب" زايدة ) إال أن ينوي به ( ويف "ج" زايدة ) إال أن ينوي (.(  3)
 .11/168، فتح العزيز 12/410، البيان 222-6/221: التهذيب (  انظر4)
 (  يف "ب" و "ج" زايدة ) النيب (.5)
 (  يف "ب" ) والرجالن تزنيان واليدين تزنيان (.6)
 (  يف "ب" ) ويكذبه الفرج (.7)
(، رقم احلديث 5/332(، والبزار يف )املسند( )3912(، رقم احلديث )7/28يف )املسند( )أمحد  (  أخرجه8)

(، من حديث ابن مسعود، دون قوله: 10303(، رقم احلديث )10/192(، والطرباين يف )املعجم الكبري( )1956)
(،  5/2304ه البخاري )وأخرجه بنحو  (.132)ويصدق ذلك الفرج ويكذبه(، وحسنه الشيخ األلباين يف )غاية املرام: 

(، كتاب القدر، ابب قدر على 4/2047(، ومسلم )5889رقم )بكتاب االستئذان، ابب زان اجلوارح دون الفرج، 
  (، كالمها من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.2657) ن آدم من الزان وغريه، برقماب

  .9/342: فتح العزيز (  انظر9)
 (  يف "ب" و "ج" ) أضافه (.10)
 .12/410قول املزين مل أقف عليه يف املختصر ولكن نقله عنه العمراين يف البيان  (11)
 (  يف "ج" ) املذهب (.12)
 (  يف "ج" ) وال (.13)
 (  يف "ب" و "ج" ) كلفظ (.14)
 .6/221، التهذيب 3/348: املهذب (  انظر15)
 (  يف "ب" و "ج" ) إىل مجيع (.16)
 .8/317، روضة الطالبني 12/410، البيان 6/221: التهذيب (  انظر17)
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  (2)أما ،إذا مل نفرع على ما نقله املزين (1)أن الوجهني فيما واعلم
     (5)احلد وجها واحدا (4)فرعنا عليه جيب (3)إذا

وقيل: ل )، (6)ألنه آذاها (وإن قال وطئ  فالن وأنت مكرهة فقد قيل: يعزر) :قال
  (9)./(8)ال عار عليها شرعا (7)ألنه (يعزر

 (كلهم زانة كأهل بوداد وغريهم  (11)عة ل جيوز أن يكونمجا (10)وإن قذف/): قال
لنفي العار وال  (14)ألن احلد جيب ؛(13)وال حيد ،(12)للكذب (عزر) ،أي من أهل املدن الكبار

 .(15)عار ألان نقطع بكذبه
أنه ال بد من قيد آخر وهو أن يقال قذفهم بكلمة واحدة؛ ألنه لو خاطب كل  واعلم 

 . (16)وقال اي زان وجب عليه لكل واحد حدواحد منهم على االنفراد 
كالواحد والعشرة   (18)أي (كلهم زانة  (17)وإن قذف مجاعة جيوز أن يكون) :قال

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) فيه ( وليست يف "ج".1)
 (  يف "ب" و "ج" ) فأما (.2)
 (  يف "ب" و "ج" ) لو (.3)
 (  يف "ب" و "ج" ) وجب (.4)
  .8/317، روضة الطالبني 12/410: البيان (  انظر5)

  .12/413: البيان (  انظر6)

 (  يف "ج" ) إذا (.7)
 .413-12/412البيان  ،6/169 : التهذيب(  انظر8)

 / ب من " أ ". 221(  هناية ل 9)
 / ب من "ب".136(  هناية ل 10)
 (  يف "ب" ) يكونوا ( 11)
 .2/556، فيض اإلله املالك 12/421، البيان 3/350: املهذب (  انظر12)
 (  يف "ج" ) حد عليه (.13)
 (  يف "ب" و "ج" ) وجب (.14)
 .7/108هناية احملتاج  ،12/421ن ، البيا3/350: املهذب (  انظر15)
 .12/420، البيان 8/43، حلية العلماء 13/260: احلاوي الكبري (  انظر16)
 (  يف "ب" ) يكونوا (.17)
 (  ) أي ( ليست يف "ب".18)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

545 

وإن كان بكلمة واحدة  ،فإن كان بكلمات وجب لكل واحد منهم حد) ،والعدد احملصور
 (5)ينيألهنا حقوق اآلدم( (4)حد (3)/(2)منهم لكل واحد (1)بأنه جي :أصحهما ،ففيه قولن

 .(6)فلم تتداخل كالقصاص
ألن كلمة القذف واحدة فأشبه ما لو قذف  ؛جيب للكل حد واحد: وقال يف القدمي

 .(7)واحدا

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" و "ج" ) جيب (.1)
 ."أ  "ليست يف (  ) منهم ( 2)
 / أ من "ج".278(  هناية ل 3)
 (.(  يف "ب" زايدة ) واحد 4)
 (  يف "ب" ) اآلدميني (.5)
 .8/346، روضة الطالبني 12/420، البيان 3/351: املهذب (  انظر6)

 .8/346، روضة الطالبني 8/43، حلية العلماء 13/257: احلاوي الكبري (  انظر7)
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 فصل
حدان(  وجب) ،(2)ومها حمصنتان (1)أي (اي زانية بنت الزانية :وإن قال لمرأة)قال: 
ألنه بدأ  دأ حبد البنت(وقيل: يب (5)األم (4))فإن حضرات وطالبتا بُدئ حبد، (3)ألنه قذفهما

وحد البنت يسقط  ،ألن حد األم آكد ألنه ال يسقط إال ابلبينة (واألول أصح) ،(6)بقذفها
 . (9)(8)والبينة (7)ابللعان

ألن املواالت رمبا أدت إىل  (وإن حد إلحدامها مل حيد لألخرى حىت يربأ ظهره) :قال
ألهنما كاحلد  (عليه بني احلدين وقيل: إن كان القاذف عبدا جاز أن يواىل)، (10)التلف

 .(12)(11)الواحد على احلر
ألنه حيصل به املقصود  (لزمه حد واحد (13)وإن قذف رجال مرتني بزان واحد) :قال

 (وإن قذفه بزانئني فاملنصوص أنه يلزمه حد واحد) ،(15)/(14)وهو تكذيبه إبقامة احلد عليه
واحد فتداخال كما  (16)نس واحد لشخصألهنما حدان من ج ؛أي إذا مل تتخللهما إقامة احلد

 ــــــــــــــ
 (  ) أي ( ليست يف "ج".1)
 ب" ) حمصنان (.(  يف "2)
  .12/422: البيان (  انظر3)
 ".ب" يف ليست(  حبد(  ) 4)

 (. ابألم" ) ب(  يف "5)

 .22/132تكملة اجملموع  ،12/422، البيان 6/207، التهذيب 3/351: املهذب (  انظر6)
 ب" و "ج" ) ابلبينة ويسقط (.(  يف "7)
 ب" و "ج" ) ابللعان (.(  يف "8)
 املصادر السابقة. (  انظر9)

  .8/348 ، روضة الطالبني12/422، البيان 3/351: املهذب(  انظر10)
 ج" زايدة ) فالعبد أوىل (.(  يف "11)
 .12/422، البيان 3/351: املهذب (  انظر12)
 ب" و "ج" ) بزان واحد مرتني (.(  يف "13)
 . 2/557، فيض اإلله املالك 9/376: فتح العزيز (  انظر14)
 / أ من "ب".137(  هناية ل 15)
 ب" و "ج" ) ملستحق (.(  يف "16)
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 .(1)لو زان مث زان
 (6)مذهبا فجعل ذل  قول (5()4)/(3)قيل: حيد حدين كان (2)ولو :وقال يف القدمي)
 .(8)أهنما حقان آلدمي فلم يتداخال كالديون (7)ووجهه (آخر

ألنه قد  ؛للكذب ومل حيد (قذفه فحد مث قذفه اثنيا بذل  الزان عزر (9)وإن) :قال
أي بعد إقامة احلد  (وإن قذفه بزان آخر)، (11)فال معىن إلجياب احلد عليه (10)حكم بتكذيبه

ألنه ظهر كذبه يف حقه مرة فال  (وقيل: يعزر) ،(13)كنظريه من الزان  (حيد (12)فقد قيل:) ،عليه
 . (15)، واألول أصح(14)حاجة إىل إظهاره اثنيا

 (17)طالبتو ]فإن بدأت  ،(16)وإن قذف أجنبية مث تزوجها مث قذفها اثنيا) :قال
نعم  (وإن طالبت ابلثاين فلم يالعن حد حدا آخر ،حد (18)ابلقذف األول ومل تقم البينة[

 ــــــــــــــ
 .2/557، فيض اإلله املالك 9/376 : فتح العزيزانظر(  1)
 ب" و "ج" ) لو (.(  يف "2)
 ب" و "ج" ) كان (.(  يف "3)
  0/ أ من " أ "222(  هناية ل4)
 ) ذلك (.زايدة  "أ  (  يف "5)
 ب" ) قول (.(  يف "6)
 ج" ) ووجههما (.(  يف "7)
 .9/376، فتح العزيز 12/422: البيان (  انظر8)
 ج" ) فإن (.(  يف "9)
 ب" و "ج" ) بكذبه (.(  يف "10)
 . 12/423، البيان 6/205، التهذيب 3/351: املهذب (  انظر11)
 (  ) قيل: ( ليست يف "ج".12)
 .12/423: البيان (  انظر13)
 . 12/423، البيان 6/205: التهذيب (  انظر14)
ل القاضي ابن كج، حيث قطع وهو ما قطع به العمراين، ومل يصحح الرافعي والنووي أحد الوجهني إمنا حكيا قو ( 15)

 .8/339، روضة الطالبني 9/376، فتح العزيز 12/423أبن املذهب القول ابلتعزير. انظر: البيان 
 (  ) اثنياً ( ليست يف "ب".16)
 طالبت (.ف)  و "ج" أ " (  يف "17)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".18)
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ألنه قد ثبت أهنا غري  ؛البينة على الزان األول سقط عنه حد القذف األول والثاين (1)لو أقام
 . )3((2)حمصنة

فعلى  ،عن ومل يقم البينةفلم يال ،ابلثاين مث ابألول (4)وإن بدأت وطالبت) :قال
اعلم أن املنقول فيما رأيناه أنه إذا قذف  (حيد حدين :والثاين ،حيد حدا واحدا :قولني أحدمها

ومل يكن له  ،آخر (6)حد (5)فإن كان بذلك الزان األول مل جيب عليه ،أجنبية مث تزوجها مث قذفها
 :(9)وإن كان بزان آخر فطريقان ،(8)(7)إسقاطه إال ببينة

 .(12)لو قذف أجنبية بزانئني (11)كما/ ،أصحابنا من قال فيه قوالن (10)نم
 ،(13)ألن خمرجه من القذفني خمتلف ؛ومنهم من قال جيب ههنا حدان قوال واحدا

وطريقه أن حيمل جزمه أوال بوجوب حد آخر  ،فينبغي أن يؤّول كالم الشيخ على هذا النقل
آخرًا على أنه اختار الطريق  (14)لقولنيوحيمل ذكره ا ،على أنه اختار الطريق الثاين

  .(16)/(15)األول

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) أقامت (.1)
 (  يف "ج" ) حمتصنة (.2)
 . 8/340، روضة الطالبني 3/351: املهذب (  انظر3)

 (  يف "ب" و "ج" ) فطالبت (.4)
 (  يف "ج" ) حيد ( بدل ) جيب عليه (.5)
 (  يف "ج" ) حداً (.6)
 (  يف "ج" ) ابلبينة (.7)
 . 6/201، التهذيب 8/43: حلية العلماء (  انظر8)
 (  يف "ب" و "ج" ) ففيه طريقان (.9)
 من (.(  يف "ج" ) و 10)
 (  هناية ل ب من "ب".11)
  .9/377: فتح العزيز (  انظر12)
  .8/339: روضة الطالبني (  انظر13)

 (  يف "ج" ) للقولني (.14)
  .8/339، روضة الطالبني 9/377إىل الطريق الثاين. انظر: فتح العزيز  -رمحهما هللا-ومال الرافعي والنووي ( 15)

 / ب من "ج".278(  هناية ل 16)
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 (1)ابلنكاح/ ألن اللعان حجة ختتصّ  ؛فلو العن سقط حكم القذف الثاين دون األول
 .(2)فال يسقط به اإلحصان قبله خبالف البينة

ألنه حيتاج إىل اجتهاد ويدخله  (ول يستوىف حد القذف إل حبضرة السلطان) :قال
  .(4)و فوض إىل املقذوف مل أنمن أن حييف للتشفيفل ،(3)التحّيف

 .وجب عليه السؤال عن إحصان املقذوف ،رفع القاذف إىل السلطان (5)وإذا
 .(6)وقيل: ال جيب

ألنه ال خالف  (سقط) ،عنه (7)أي (ول يستوىف إل مبطالبة املقذوف فإن عفا) :قال
 .(9)القصاصفوجب أن يسقط بعفوه ك ،(8)أنه ال يستوىف إال مبطالبته

 (احلد) ،(12)أي عليه (جيب (11)قال لرجل اقذفين فقذفه فقد قيل: (10)إن)و : قال
 . (14)القصاص (وقيل: ل جيب)، (13)ألن العار يلحق ابلعشرية فلم ميلك اإلذن فيه

وقيل: ينتقل إىل من  ،وإن وجب له احلد فمات انتقل احلد إىل مجيع الورثة) :قال 
جيب لدفع العار وال عار على الزوج أو الزوجة إذ ال زوجية  (15)ألنه (يرث بنسب دون سبب

 ــــــــــــــ
 / ب من " أ ". 222اية ل(  هن1)
 . 9/377، فتح العزيز 6/201، التهذيب 3/352: املهذب (  انظر2)
 (  يف "ب" و "ج" ) احليف (.3)
 . 2/557، فيض اإلله املالك 11/169، فتح العزيز 3/350: املهذب (  انظر4)
 (  يف "ب" ) فإذا (.5)
 .325/ 8، روضة الطالبني 9/353وهذا الوجه الثاين هو الصحيح. انظر فتح العزيز ( 6)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".7)
 (  يف "ج" ) مبطالبة (.8)
 .9/303، فتح العزيز 12/417، البيان 3/349، املهذب 13/259: احلاوي الكبري (  انظر9)
 إن (.ف(  يف " أ " ) 10)
 (  يف "ج" زايدة ) ال (.11)
 (  ) أي عليه ( ليست يف "ب" و "ج".12)
 . 22/128، تكملة اجملموع 11/169، فتح العزيز 12/418البيان : (  انظر13)
 .2/557، فيض اإلله املالك 8/326، روضة الطالبني 41-8/40: حلية العلماء (  انظر14)
 ب" و "ج" ) ألن احلد (.(  يف "15)
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، فأشبه (2)ألنه حق ثبت لدفع العار (وقيل: ينتقل إىل العصبات خاصة)، (1)بعد املوت
 .(4)النكاح (3)والية

 .(6)فكان جلميع الورثة كاملال (5)ألنه حق موروث/ (واملذهب األول) :قال
حدمها كان لآلخر أن يستويف مجيعه وقيل: وإن كان للمقذوف ابنان فعفا أ): قال
 .(9)كالقصاص  (وقيل: يسقط الباقي) ،(8)ألنه يتبعض فأشبه الدين (النصف (7)يستويف

 ،للردع (10)ألن احلد للردع فال حيصل إال مبا جعله هللا تعاىل (واملذهب األول): قال
 .(12)وخيالف القصاص ألنه يسقط إىل بدل ،(11)وهو كمال احلد

له بدل  (13)أي دون سيده ألنه ليس مبال وال (قذف عبدا ثبت له التعزير وإن) :قال
 . (17)ابلعيب (16)النكاح (15)مال فأشبه فسخ (14)هو

عنه إال  (18)/ألن العبد ال يورث وال ميلك املوىل (فإن مات فقد قيل: يسقط) :قال
 ــــــــــــــ
 . 7/110، هناية احملتاج 3/350، املهذب 13/260: احلاوي الكبري (  انظر1)
 عن النسب (.(  يف "ب" زايدة ) 2)
 (  يف "ب" ) والء (.3)
 .         8/326، روضة الطالبني 419-12/418البيان  ،6/198: التهذيب (  انظر4)
 / أ من "ب".138(  هناية ل 5)
 .22/128، تكملة اجملموع 4/235، حتفة احلبيب 2/557: فيض اإلله املالك (  انظر6)

 (  ) يستويف ( ليست يف "ب".7)
 .8/326، روضة الطالبني 6/198، التهذيب 3/350هذب : امل(  انظر8)
 .7/111، هناية احملتاج 12/419، البيان 42-8/41: حلية العلماء (  انظر9)
 (  ) هللا تعاىل ( ليست يف "ب".10)
 (  يف "ج" ) العدد (.11)
 .12/419، البيان 6/198، التهذيب 13/260: احلاوي الكبري (  انظر12)
 ج".(  ) ال ( ليست يف "13)
 (  يف "ب" ) وهو (.14)
 (  يف "ب" ) الفسخ (.15)
 (  ) النكاح ( ليست يف "ب".16)
 .22/129، تكملة اجملموع 8/327، روضة الطالبني 12/419: البيان (  انظر17)
 0/ أ من " أ "223(  هناية ل18)

= 
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ىل السيد وهو وقيل: ينتقل إ)، ](2)يف حياته فبعد موته أوىل (1)جبهة امللك فإذا مل ميلك
 .(7)[(6)(5)للمكاتب (4)الذي (3)كما ينتقل إليه املال  (األصح

 .(8)وقيل: ينتقل إىل عصباته
فعلى هذا ، (9)وإن مات احلر وال وارث له ثبت احلد للمسلمني على أحد الوجهني

 .(12)وهللا أعلم ،(11)كالقصاص  (10)يثبت االستيفاء لإلمام

 = ــــــــــــــ
 يف "ب" و "ج" ) واملوىل ال ميلك (.و  
 (  يف "ج" ) ميلكه (.1)
 .                                                    22/129، تكملة اجملموع 12/420، البيان 6/198: التهذيب (  انظر2)

 (  يف "ج" ) مال (.3)
 (  ) الذي ( ليست يف "ج".4)
 (  يف "ج" ) املكاتب (.5)
 .2/558، فيض اإلله املالك 9/356، فتح العزيز 12/420: البيان (  انظر6)
 سقط من "ب".(  ما بني املعقوفني 7)
 .22/129، تكملة اجملموع 8/326، روضة الطالبني 8/42: حلية العلماء (  انظر8)
 . 8/326، روضة الطالبني 355-9/354وما ذكره الشارح هو األظهر. انظر: فتح العزيز ( 9)
 (  يف "ب" و "ج" ) يستويف اإلمام ( بدل من ) يثبت االستيفاء لإلمام (.10)
 .22/129، تكملة اجملموع 8/326، روضة الطالبني 6/198: التهذيب (  انظر11)
 (  ) وهللا أعلم ( ليست يف "ب" و "ج".12)
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 باب حد السرقة
 . (4)من املسارقة (3)مأخوذة (2)وهي، (1)أخذ مال الغري على سبيل اخلفية السرقة
إذا سرق ابلغ عاقل خمتار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد نصااب من املال من ): قال

، ودليل اشرتاط التكليف واالختيار (6)لآلية (القطع (5)حرز مثله ل شبهة له فيه وجب عليه
 . (7)وااللتزام لألحكام ما تقدم

 . (10)(9)خالفا البن بنت الشافعي (سرق دون النصاب مل يقطع (8)إن)ف :قال 
قال: ) اقطعوا السارق يف ربع دينار،  لنا ما ورت عائشة رضي هللا عنها أن النيب 

 .(2)[(1)(11)( ]فأما بدون ربع دينار فال تقطعوه

 ــــــــــــــ
 .483(  انظر: كفاية األخيار: 1)
 (  يف "ب" ) وهو (.2)
 (  يف "ب" ) مأخوذ (.3)
 .7/174( املسارقة: هي اختالس النظر والسمع. انظر: لسان العرب 4)
 (  ) عليه ( ليست يف "ب".5)
   يشري الشارح إىل قوله تعاىل: (6)

  
    

    
   ( من سورة املائدة.38من اآلية )  

  وذلك يف أول ابب حد الزان.( 7)
 إن (.و )  "ب"و  (  يف " أ "8)
(  هو أمحد بن حممد بن عبد هللا بن حممد بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي، أبو حممد، كان واسع العلم جليال 9)

( هـ. انظر: ذيل طبقات ابن الصالح 295سنة: ) -رمحه هللا-فاضال، تفقه على أبيه، وروى الكثري عنه، تويف 
 .1/401، طبقات السبكي 2/719

 . 8/51يف حلية العلماء  -رمحه هللا-نه الشاشي نقله ع  (10)
(، يف كتاب السرقة، ابب ما جيب فيه القطع، وهو يف 8/255هبذا اللفظ، البيهقي )السنن الكربى( ) (  أخرجه11)

(، كتاب احلدود، ابب 6/2492الصحيحني، بلفظ: )تقطع يد السارق يف ربع دينار فصاعدا(  أخرجه البخاري )
   قول هللا تعاىل:

  
 ( 3/1312(، ومسلم )6407، ويف كم يقطع، رقم احلديث  ،)

= 
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 ،(5)يف معناه (4)ألنه (قيمته ربع دينار (3)أو ما/) ،للخرب (والنصاب ربع دينار) :قال
 (6)ألن ذلك ال (فإن سرق ما يساوي نصااب مث نقصت قيمته بعد ذل  مل يسقط القطع)

 .(7)يورث شبهة يف نفس الوجوب
ألنه مال  (له نصااب قطعيساوي مفص (9)أو مزمارا (8)وإن سرق طنبورا) :قال

  .(12)ألنه آلة املعصية فأشبه اخلمر (وقيل: ل يقطع فيه حبال، )(11)هعلى متلف (10)متقّوم
  .(15)املعصية (14)قطع لزوالمفصال  (13)وقيل: إن أخرجه
أحدمها: نعم،   (17)يساوي نصااب وفيه مخر هل يقطع ن فيه وجهان،/ (16)ولو سرق إانء
 .(18)كما لو كان فيه بول

ألن كل واحد مل  (وإن اشرتك اثنان يف سرقة نصاب مل يقطع واحد منهما) :لقا
 = ــــــــــــــ

  (.1684كتاب احلدود، ابب حد السرقة ونصاهبا، رقم احلديث )

  .12/437: البيان (  انظر1)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".2)
 ب من "ب"./ 138(  هناية ل 3)
 (  يف "ب" ) فإنه (.4)
  .12/436: البيان (  انظر5)

  (  ) ال ( ليست يف "ب".6)
 .2/559، فيض اإلله املالك 12/459: البيان (  انظر7)
 . 2/567الطنبور: آلة من آالت اللعب واللهو والطرب ذات عنق وأواتر. انظر: املعجم الوسيط  ( 8)
 . 393يزمر فيها فتصوت. معجم لغة الفقهاء:  املزمار: آلة موسيقية نفخية ( 9)
 (  يف "ج" ) مقوم (. 10)
 . 10/116، روضة الطالبني 3/360، املهذب 13/351: احلاوي الكبري (  انظر11)

 . 4/258، حتفة احلبيب 4/210، مغين احملتاج 11/184: فتح العزيز (  انظر12)
 (  يف "ب" ) أخذه (.13)
 (  يف "ب" ) لزول (.14)
 .10/116، واألصح هو األول. انظر: روضة الطالبني 8/61، حلية العلماء 12/467: البيان ظر(  ان15)

 (  يف "ب" ) ما (.16)
 / أ من "ج".279(  هناية ل 17)
 . 10/116، روضة الطالبني 11/183أصحهما ما ذكره الشارح وهو وجوب القطع. انظر: فتح العزيز ( 18)
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 حلديث عائشة رضي هللا ؛ ، فلم يقطع(2)بسرقة نصاب (1)ينفرد/
يؤد إىل اختاذ الشركة  (5)ألن عدم شرع القطع ههنا مل ؛ويفارق الشركة يف القصاص ،(4)(3)عنها

 .(8)وال كذلك يف القصاص ،(7)د منهماالنصاب لقلة ما يصيب كل واح (6)ذريعة إىل سرقة
قطع  (10)وأخذ أحدمها نصابني ومل أيخذ ايآخر (9)وإن اشرتكا يف النقب) :قال
 . (13)سارقا (12)يكون (11)ألن اآلخر مل أيخذ املال فال (ايآخذ وحده
: )ليس يف شيء من املاشية قطع لقوله  (ومن سرق من غري حرز مل يقطع) :قال

وال ، (16)(15)( (14)وليس يف شيء من التمر املعلق قطع إال ما آواه اجلرين ،ما آواه املراح إال

 ــــــــــــــ
 / ب من " أ ". 223(  هناية ل1)
 يف "ب" و "ج" ) ربع دينار (.(  2)
  .خترجيه( وقد تقدم اقطعوا السارق يف ربع دينار: )يشري الشارح إىل قوله   (3)
 .2/562، فيض اإلله املالك 4/250، حتفة احلبيب 11/178: فتح العزيز (  انظر4)

 (  يف "ب" و "ج" ) ال (.5)
 (  يف "ب" ) شركة (.6)
 (  يف "ج" ) منهم (.7)
 .10/110، روضة الطالبني 12/441، البيان 3/354: املهذب (  انظر8)

 . 178النَـْقب: بفتح النون وسكون القاف، الثقب. انظر: القاموس احمليط:   (9)
 ) شيئاً (.و "ب" زايدة  "أ  (  يف "10)
 (  يف "ب" ) فلم (.11)
 (  يف "ب" ) يكن (.12)
 .4/1635، عجالة احملتاج 12/442، البيان 7/370، التهذيب 3/354: املهذب (  انظر13)
  .1/258( اجلرين: هو موضع جتفيف التمر. انظر: النهاية يف غريب احلديث 14)
( يف كتاب قطع السارق، ابب الثمر يسرق بعد أن يؤويه اجلرين، رقم 8/460أخرجه النسائي يف )السنن( )  (15)

اب يف األقضية واألحكام وغري ذلك، رقم ( يف كت4/236(، واللفظ له، والدارقطين يف )السنن( )4974احلديث )
(، يف كتاب احلدود، ابب حكم حريسة اجلبل، رقم احلديث 5/544(، واحلاكم يف )املستدرك( )114احلديث )

( يف كتاب السرقة، ابب ما جاء يف تضعيف الغرامة، وكلهم من 8/278(، والبيهقي يف )السنن الكربى( )8212)
 (.8/69ه الشيخ األلباين يف )إرواء الغليل( )، وحسنحديث عبد هللا بن عمرو 

 . 11/195، فتح العزيز 444-12/443: البيان (  انظر16)
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 وختتلف األحراز ابختالف األموال ) ،(2)إال احلرز، فدل على أنه شرط (1)فرق
 .(5)بدليل العرف (وضعفه (4)طان وجوره وقوته/وعدل السل) ،للخرب ((3)والبالد

ألنه  (اجلواهر ودوهنا أقفال يف العمران وجب القطع(7)سرق الثياب و (6)إن)ف :قال
 .(9)أو مل يكن (8)حرز مثله سواء كان يف البيت حافظا

ومل  (10)أي إذا كان ابلليل (وإن سرق املتاع من الدكاكني ويف السوق حارس: )قال
يف  (12)وكذلك ،أما إذا كان ابلنهار فمجرد إغالق ابب الدكان كاف ،(11)لكليةيظهر األمن اب

 .(13)الليل عند ظهور األمن
 (16)اجلمال من املرعى (15)أو ،سرق الثياب من احلمام وهناك حافظ (14)أو) :قال

أو السفن من الشط وهي مشدودة ) ،أي ينظر إىل مجيعها ويبلغها صوته( (18)راع (17)ومعها

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) وليس املراد ( بدل من ) وال فرق (.1)
 .7/448، هناية احملتاج 11/195، فتح العزيز 444-12/443، البيان 3/355: املهذب (  انظر2)
 "ج".(  ) والبالد ( ليست يف "ب" و 3)
 ./ أ من "ب"139(  هناية ل 4)
 .22/172، تكملة اجملموع للمطيعي 2/561فيض اإلله املالك ،10/120: روضة الطالبني(  انظر5)

 إن (.و " ) ب"و  "أ  (  يف "6)
 و (.أ(  يف " أ " ) 7)
 (  يف "ب" ) حافظ ( ويف "ج" ) حائط (.8)
 .2/561، فيض اإلله املالك 10/124، روضة الطالبني356-3/355: املهذب (  انظر9)
 (  يف "ج" ) يف الليل (.10)
  .4/1640، عجالة احملتاج 11/200، فتح العزيز 363-7/362: التهذيب (  انظر11)

 (  يف "ج" ) وكذا (.12)
 املصادر السابقة. (  انظر13)
 (  يف "ب" و "ج" ) وإن (.14)
 ج" ) و (.(  يف "15)
 (  يف "ج" ) الراعي (.16)
 وهناك (. (  يف "ب" )17)
 (  يف "ج" ) من حيفظها ( بدل من ) راع (.18)
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  .(1)ألنه سرق من حرز مثله (وجب القطع
  ،(2)( : ) من نبش قطعناهلقوله  (وإن سرق الكفن من القرب قطع)

  .(4)نقل الشيخ أيب حامد وابن الصباغ (3)وهذا
يف مقربة تلي  (5)وإن كان القرب ،إن كان القرب يف الربية مل يقطع :وقال يف املهذب

  (7)/.(6)العمران قطع
 (8)إن كان القرب يف موضع لو كان الكفن ظاهرا من غري دفن ع دّ  :ال اخلراسانيونوق

 (11)تلي (10)وإن كان يف مقربة ،يف موضع بعيد من العمران مل يقطع (9)وإن كان ،حرزا له قطع
 . (12)العمران وحيتاج السارق إىل انتهاز الفرصة فوجهان

 . (15)زاد على الكفن املشروع أعين مخسة أثواب مل يقطعأو ما (14)سرق التابوت (13)ولو
يف دار فأخرجه منه إىل الدار وهي مشرتكة بني  (16)وإن كان املال حمرزا ببيت): قال

 ــــــــــــــ
 .7/452، هناية احملتاج 453، 12/452، البيان 7/368: التهذيب (  انظر1)
(، من 5171( كتاب السرقة، ابب النباش، رقم احلديث )6/409البيهقي يف )معرفة السنن واآلاثر(  ) (  أخرجه2)

  بعض من جيهل ((. اإلسناد ، وقال: ))يف هذاحديث الرباء بن عازب 

 (  يف "ب" و "ج" ) هذا (.3)
 . 12/448يف البيان  -رمحه هللا-نقل ذلك عنهما العمراين ( 4)
 (  يف "ب" و "ج" ) الكفن (.5)
 . 3/356املهذب ( 6)
  0/ أ من " أ "224(  هناية ل7)
 (  يف "ب" ) يعد (.8)
 (  يف "ج" زايدة ) القرب (.9)
 ع (.(  يف "ج" ) موض10)
 (  يف "ج" ) يلي (.11)
 ، واألصح وجوب القطع. انظر: فتح العزيز11/205 فتح العزيزيف  -هللا رمحه-نقله عن اخلراسانيني الرافعي ( 12)

  .10/130، روضة الطالبني 11/205

 ب" ) وإن (.(  يف "13)
 . 1/81التابوت: صندوق من حجر أو خشب توضع فيه اجلثة. انظر: املعجم الوسيط  ( 14)
 .10/130، روضة الطالبني 11/206، فتح العزيز 357-3/356: املهذب (  انظر15)
 (  يف "ج" ) يف بيت (.16)
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وإن كان اجلميع لواحد وابب الدار مفتوح ) ،(1)ألنه أخرج املال من حرزه (سكان قطع
وقيل: ل ) ،(3)كما لو كان مفتوحا  (فقد قيل: يقطع (2)وإن كان مولقا/) ،ملا ذكرانه (قطع
ألنه مل خيرجه من كمال حرزه فصار كما لو أخرجه من صندوق مقفل ؛ (4)وهو الصحيح (يقطع

 .(5)إىل بيت مقفل ومل خيرجه من البيت إىل الدار
يف وسط النقب  (7)وأخرج املتاع ووضعه (6)وإن نقب رجالن فدخل أحدمها) :قال

 (8)ألان لو مل نوجب القطع عليهما صار ذلك (دمها: يقطعانفأخذه اخلارج، ففيه قولن، أح
؛ ألن كل واحد منهما مل (10)وهو الصحيح (والثاين: ل يقطعان)، (9) طريقًا إىل اسقاط القطع

 .(11)خيرج املال من كمال احلرز
أن أيخذا آلة واحدة أبيديهما  :أحدمها ،ويف كيفية االشرتاك يف النقب وجهان

كل واحد منهما آلة منفردة فإهنما ال يكوانن شريكني،   (13)أما إذا كان يف يدهبا، ف (12)فينقبان
 . (14)والصحيح أهنما شريكان يف املوضعني

 (املتاع مل يقطع واحد منهما (1)نقب أحدمها ودخل ايآخر فأخرج (15)وإن/) :قال

 ــــــــــــــ
 . 4/1462، عجالة احملتاج 12/464، البيان 3/359: املهذب (  انظر1)

 / ب من "ب".139(  هناية ل 2)
 .12/464، البيان 3/359: املهذب (  انظر3)
 .10/140، روضة الطالبني11/221زيز وهو كما قال. انظر: فتح الع( 4)

 املصدرين السابقني.(  انظر 5)
 (  يف "ب" ) آخر (.6)
 (  يف "ب" ) فوضعه (.7)
 (  يف "ج" ) هذا (.8)
 .12/462، البيان 3/359، املهذب 13/292: احلاوي الكبري (  انظر9)

 . 10/125، روضة الطالبني11/215وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 10)
 . 2/562، فيض اإلله املالك 7/449، هناية احملتاج 12/462: البيان انظر  (11)
 (  يف "ج" ) فينقبا (.12)
 (  يف "ج" ) بيد (.13)
 .10/124، روضة الطالبني11/211وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 14)
 / ب من "ج".279(  هناية ل 15)
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ن كاملسألة وقيل: فيه قول)، (4) من احلرز (3)واآلخر مل أيخذ ،املال (2)ألن أحدمها مل خيرج
مل يقطع  (10)وانصرف وجاء آخر فسرق (9)واحد) ،(8)احلرز (7)أي (نقب (6)وإن(5)قبلها
من  (13)فألنه مل أيخذ املال ؛(12)وأما الثاين ،فألنه مل أيخذ املال ؛أما األول (منهما (11)واحد/
 . (17)بينهما (16)ألنه ال مواطأة ؛(15)وال جييء الطريق الثاين ،(14)احلرز

  (19)أخذو عاد مث وأخذ دون النصاب وانصرف  (18)نقب احلرز واحد وإن) :قال 
 (22)ألنه أخرج املال من حرز مثله ؛)21((20)وهو األصح (كمال النصاب، فقد قيل: يقطع

 = ــــــــــــــ
 (  يف "ب" و "ج" ) وأخرج (.1)
 (  يف "ب" ) أيخذ (.2)
 (  يف "ب" ) خيرج (.3)
 .2/307، فتح اجلواد 12/462، البيان 3/359: املهذب (  انظر4)
 (  يف "ب" زايدة ) قال (.5)
 (  يف "ج" ) ولو (.6)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".7)
 (  ) احلرز ( ليست يف "ج".8)
 (  ) واحد ( ليست يف "ب".9)
 (  يف "ب" و "ج" ) وسرق (.10)
 / ب من " أ ". 224(  هناية ل11)
 (  يف "ب" ) اآلخر (.12)
 (  ) املال ( ليست يف "ب" و "ج".13)
 .214-11/213، فتح العزيز 12/463، البيان 13/293: احلاوي الكبري (  انظر14)
 (  يف "ب" زايدة ) اآلخر (.15)
 (  يف "ج" ) موطأة (.16)
  املصادر السابقة. (  انظر17)

 (  ) واحد ( ليست يف "ب" و "ج".18)
 ) وعاد مث أخذ (. و "ب" "أ  (  يف "19)
 (  يف "ب" ) الصحيح (.20)
 . 10/111، روضة الطالبني11/176وهو كما قال. انظر: فتح العزيز   (21)

 (  يف "ج" زايدة ) هو (.22)
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 ،ألن املأخوذ أوال دون النصاب (وقيل: ل يقطع)، (1)فصار كما لو أخرجه دفعة واحدة
 .(3)حرز (2)واملأخوذ اثنيا من غري/

مل ) ،الناس (5)املالك أو (4)أي أبن علم بذلك (إن اشتهر خراب احلرز وقيل:): قال
هتكه  (7)ألنه أخذه من حرز[ (وإن مل يشتهر قطع)، (6) ألنه أخذه من حرز ]مهتوك (يقطع
 .(8)بنفسه

وإن ترك املال على هبيمة ومل يسقها فخرجت البهيمة ابملال أو تركه يف ماء ) :قال
ألن خروجه ينسب إىل  (اء إىل خارج احلرز فقد قيل: يقطعمع امل (9)راكد فتفجر وجرى

 .(10)فعله فأشبه ما لو وضعه يف ماء جار أو على هبيمة وساقها
 .(12)يف هذين املوضعني أيضا(11)وقيل: ال يقطع

ألن خروجه مضاف إىل ما حدث من التفجر وسري  (وقيل: ل يقطع) :قال
 . (3)ساعة مث سارت مل يقطع وإال قطع (2)وقفت البهيمة (1)إن :(14)وقال السنجي .(13)البهيمة

 ــــــــــــــ
 .4/1625، عجالة احملتاج 12/442، البيان 355-3/354: املهذب (  انظر1)
 / أ من "ب".140(  هناية ل 2)
 .7/441، هناية احملتاج 12/442، البيان 7/369: التهذيب (  انظر3)
 (  يف "ج" ) بذاك (.4)
 (  يف "ج" ) و (.5)
 .11/176، فتح العزيز 443-12/442، البيان 7/369: التهذيب (  انظر6)

 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".7)
 .4/1625املصادر السابقة، وعجالة احملتاج  (  انظر8)
 وخرج (.(  يف "ب" ) 9)
 .7/458، هناية احملتاج 3/358املهذب  ،13/295: احلاوي الكبري (  انظر10)
 (  يف "ب" ) قطع (.11)
، روضة 217-11/216، وهذا هو األصح. انظر: فتح العزيز 12/457، البيان 8/57: حلية العلماء (  انظر12)

 .137-10/136الطالبني 
 . 22/184، تكملة اجملموع 12/457: البيان (  انظر13)
، تفقه على (  هو احلسني بن شعيب بن حممد السنجي، عامل خراسان، وأول من مجع بني طريقيت العراق وخراسان14)

فروع ابن احلداد  القفال، من مصنفاته: شرح املختصر، شرح تلخيص ابن القاص، شرح وعلى ،أيب حامد اإلسفرائيين
= 
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ألن  (قطع (5)أخرجهفل يعقل أخرج املال  (4)وقال لصيب ،وإن نقب احلرز) :قال
  .(7)ال يعقل كاآللة (6)الصغري الذي

 .(8)ال يقطع :وقال بعض اخلراسانيني
كما لو ( (12)القطع (11)فوقع منه املال وجب) ،(10)أي بطه (طّر جيبه (9)و)أ :قال

  .(13)جر املنديل وأخرجه من احلرز
 .(15)يف دفعات إال أنه أوىل ابلوجوب (14)خيرج على السارق :وقال اخلراسانيون

 .(18)منه ما قيمته نصاب (17)الكالم فيما لو نقب بيتا فيه طعام فأخرج (16)وكذا

 = ــــــــــــــ
 . 3/23، طبقات السبكي 2/261للغات هـ. انظر: هتذيب األمساء وا430سنة  -رمحه هللا-تويف 

 (  يف "ج" ) وإن (.1)
 (  يف "ج" ) الدابة (.2)
 . 11/217يف فتح العزيز  -رمحه هللا-نقله عنه الرافعي ( 3)
 (  يف "ج" ) الصغري (.4)
 أخرجه (.و (  يف " أ " ) 5)
 (  ) الذي ( ليست يف "ب".6)
 .2/307جلواد، فتح ا12/458، البيان 3/358: املهذب (  انظر7)
 .10/137، روضة الطالبني 11/218فتح العزيز  واملذهب األول. انظر: ( 8)
 "ب" ) ولو (.) وإن ( ويف  "أ  (  يف "9)
 . 851، القاموس احمليط: 36أي شقه. انظر: املصباح املنري: بطه: ( 10)
 (  ) وجب ( ليست يف "ب".11)
 (  يف "ب" ) قطع (.12)
 .2/310، فتح اجلواد12/456لبيان ، ا3/358: املهذب (  انظر13)

 (  يف "ج" ) السرقة (.14)
 .22/184، تكملة اجملموع 11/176، فتح العزيز 12/456: البيان (  انظر15)

 (  يف "ب" ) وكذلك (.16)
 (  يف "ج" ) فخرج (.17)
، 123، 10/111، روضة الطالبني 212، 198، 11/176واملذهب وجوب القطع يف كل. انظر: فتح العزيز  ( 18)

134.  
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كما لو تركها   (فقد قيل: يقطع (1)وإن ابتلع جوهرة يف احلرز وخرج من احلرز/) :قال
وهلذا جتب عليه قيمتها فصار   ،ألنه استهلكها يف احلرز (ل يقطع :وقيل) ،(2)يف جيبه وخرج

 .(3)كما لو كان طعاما فأكله يف احلرز مث خرج
ألنه قصد سرقة ما  (وإن سرق حرا صوريا وعليه حلي تساوي نصااب فقد قيل: يقطع) :قال

وهلذا لو وجد لقيطا  ،عليه (7)ألن يده اثبتة على ما (طعوقيل: ل يق) ،(6)(5)من املال (4)عليه/
 .(8)ومعه مال كان له فلم يقطع كما لو سرق مجال وعليه صاحبه

 ــــــــــــــ
  0/ أ من " أ "225(  هناية ل1)
 .11/215، فتح العزيز 12/460، البيان 7/372: التهذيب (  انظر2)

 .2/311املصادر السابقة، وفتح اجلواد  (  انظر3)
 / ب من "ب".140(  هناية ل 4)
 (  ) من املال ( ليست يف "ج".5)
  .22/196وع ، تكملة اجملم12/469، البيان 3/360: املهذب (  انظر6)
 (  ) على ما ( ليست يف "ب" و "ج".7)
 املصادر السابقة. (  انظر8)
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 فصل
كما لو   (وإن سرق املعري مال املستعري من احلرز املعار فاملنصوص أنه يقطع) :قال

العارية فجعل نقب ألن له الرجوع يف  (وقيل: ل يقطع)، (1)سرق املؤجر من احلرز املستأجر
  .(2)احلرز رجوعا
مل ينو  (5)فأما إذا ،الوجهان فيما إذا نوى الرجوع عند النقب :(4)يف الشامل (3)قال

 . (6)الرجوع قطع وجها واحدا
 (وإن سرق املوصوب منه مال الواصب من احلرز املوصوب فقد قيل: يقطع): قال

 (9)حرزا (8)ألن هذا ليس (ل: ل يقطعوقي)، (7)ال شبهة له فيه من حرز مثله ألنه سرق ما
 .(11)ألنه حمض حقه ال حق للغاصب فيه ،ابلنسبة إليه (10)له

املوصوب من الواصب أو املسروق من السارق  (12)وإن سرق األجنيب املال) :قال
 .(13)ألنه أخذ املال من حرز مثله (فقد قيل: يقطع

 . (14)والغاصبفعلى هذا اخلصم يف قطع هذا السارق املالك دون السارق 

 ــــــــــــــ
  .12/481: البيان (  انظر1)
  .12/481، البيان 7/375، التهذيب 3/365: املهذب (  انظر2)
 (  يف "ب" ) وقال (.3)
 (  يف "ج" ) ابن الصباغ ( بدل من ) يف الشامل (.4)
 (  يف "ب" ) لو (.5)
  .12/481يف البيان  -رمحه هللا-عن صاحب الشامل العمراين  نقله( 6)
 .4/353، حتفة احلبيب 4/1642، عجالة احملتاج 3/362: املهذب (  انظر7)
 (  ) ليس ( ليست يف "ج".8)
 (  يف "ج" ) حرزه (.9)
 (  ) له ( ليست يف "ب" و "ج".10)
 .12/479، البيان 7/375: التهذيب (  انظر11)
 ليست يف "ج". (  ) املال (12)
 .307/ 2، فتح اجلواد 7/375: التهذيب (  انظر13)
 .12/478، البيان 13/312: احلاوي الكبري (  انظر14)
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 (6)والغاصب (5)من املالك والسارق (4)وعندي أن كل واحد :(3)/(2)يدر و املا (1)قال
 .(7)خصم

 0(10)املالك (9)ألنه حرز مل يرضه ؛(8)وهو الصحيح (وقيل: ل يقطع): قال
والعبد إذا ) ،أي إذا سرقه مسلم (له فيه شبهة كمال بيت املال ومن سرق ما) :قال

 ،(13)/(12)والبن إذا سرق من أبيه ،واألب إذا سرق من ابنه ،همول (11)سرق من مال
 (والشري  إذا سرق من املال املشرتك مل يقطع ،والوازي إذا سرق من الونيمة قبل القسمة

 .(15)( احلدود ابلشبهات (14)) ادرؤوا/ لقوله 
  .(16)قطع وقيل: إذا سرق ما يزيد على حقه بقدر النصاب

 

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) وقال (.1)
 ي (.ذ) املار  أ " (  يف "2)
 / أ من "ج".280(  هناية ل 3)
 (  ) واحد ( ليست يف "ب".4)
 (  يف "ج" ) السارق واملالك (.5)
 والغاصب والسارق (. (  يف "ب" )6)
  .13/312احلاوي الكبري  ( 7)
 .10/133، روضة الطالبني11/209وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 8)

 (  ) حرز مل يرضه ( ليست يف "ج.9)
  .7/375: التهذيب (  انظر10)

 (  ) مال ( ليست يف "ج".11)
 (  يف "ب" ) والده (.12)
 / ب من " أ ". 225(  هناية ل13)
 / أ من "ب".141هناية ل (  14)
 (،1424( يف كتاب احلدود، ابب ما جاء يف درء احلد، رقم احلديث )4/25أخرجه الرتمذي يف )السنن( ) (15)

(، والبيهقي يف 8كتاب احلدود والدايت وغريه، رقم احلديث )  ( يف3/84( )وضعف إسناده، والدارقطين يف )السنن
فيه ضعف "، وكلهم ، ابب ما جاء يف درء احلدود ابلشبهات، وقال: " كتاب احلدود  ( يف8/238( ))السنن الكربى

 (.4/161( )كما ضعفه احلافظ ابن حجر يف )التلخيص احلبري  -رضي هللا عنها-من حديث عائشة 
 .10/117، روضة الطالبني12/471، البيان 3/361: املهذب (  انظر16)
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  .(1)وكذا الغامن إذا سرق من أربعة أمخاس الغنيمة
فإن كان قبل إخراج اخلمس أو بعد  (3)الغنيمة (2)وإذا سرق مسلم ليس من الغامنني من

 (8)يف ماله (7)ويف الغامنني من للسارق (6)الغنيمة (5)أمخاس (4)أو سرق من أربعة ،إخراجه منه
 .(9)شبهة مل يقطع وإال قطع

 (فقد قيل: يقطع) ،ماال حمرزا عنه (10)أي (وإن سرق أحد الزوجني من ايآخر)قال: 
وقيل: فيه ثالثة )، (11)ألن النكاح عقد على املنفعة فال يسقط القطع ابلسرقة كاإلجارة

النفقة  (12)ألن الزوجة تستحق عليه (والثاين ل يقطع)ملا ذكرانه،  (أقوال: أحدها يقطع
والثالث: يقطع )، (16)عند بعض الفقهاء فكان شبهة (15)اهلاالتصرف يف م (14)ميلك (13)وهو

 .(18)ومن ال يقطع منهما ال يقطع عبده(17)ألن احلق هلا يف ماله دونه  (الزوج دون الزوجة

 ــــــــــــــ
 .10/117بني، روضة الطال12/471، البيان 3/361: املهذب (  انظر1)

 (  يف "ج" ) له يف ( بدل من ) من الغامنني من (.2)
 (  يف "ج" زايدة ) شيء (.3)
 (. األربعة)  و "ب" "أ  (  يف "4)
 (  يف "ب" و "ج" ) األمخاس (.5)
 (  ) الغنيمة ( ليست يف "ب" و "ج".6)
 (  يف "ب" ) السارق (.7)
 (  ) يف ماله ( ليست يف "ب".8)
 .10/118، روضة الطالبني 11/186، وهذا هو املذهب. انظر: فتح العزيز 13/350وي الكبري : احلا(  انظر9)

 (  ) أي ( ليست يف "ب".10)
 .12/476، البيان 3/362، املهذب 13/347: احلاوي الكبري (  انظر11)

 ليست يف "ب". (  ) عليه (12)
 (  يف "ب" ) وهي (.13)
 (  يف "ب" ) متلك (.14)
 (.(  يف "ب" )ماله 15)
 . 4/1637، عجالة احملتاج 12/477: البيان (  انظر16)

 .11/191، فتح العزيز 12/477: البيان (  انظر17)
 .10/121، روضة الطالبني3/362: املهذب (  انظر18)
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ألنه سرقه من حرز  (قطع) ،(2)ابهبا (1)أي غلق (وإن سرق رِّاتج الكعبة) :قال
  .(3)مثله

 (4)ملا سبق، والتأزير فسره املزين (وإن سرق أتزير املسجد أو اببه قطع) قال:
 .وصوبه أكثرهم يف ذلك ،(6)(5)ابلشاذروان

املعرص ومسر ابملسامري ]مثل ما يعمل (7)وقيل: هو ما عقد من احلديد املطول
 .(9)يف أركاهنا وذلك عند احلجر وما حواليه (8)ابلسرر[

 . (13)الكعبة (12)ورأذايل ست (11)احللق اليت تشد هبا (10)وقيل: هي
 .(15)سرق ستارة الكعبة احمليطة عليها قطع (14)ولو
ألنه سرق املال من حرز  (أو احلصر فقد قيل: يقطع (16)وإن سرق القناديل) :قال

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) ما علق على (.1)
 . 243، القاموس احمليط: 1/673(  انظر: املغين يف اإلنباء 2)
  .11/187: فتح العزيز (  انظر3)

 (  يف "ج" ) الشافعي (.4)
الشاذروان: بفتح الشني والذال وإسكان الراء، وهو القدر الذي ترك من عرض األساس خارجا عن عرض اجلدار   (5)

 . 173مرتفعا عن وجه األرض قدر ثلثي ذراع. انظر: حترير ألفاظ التنبيه: 
  .98خمتصر املزين: ( 6)
 (  يف "ج" ) الطويل (.7)
 املعقوفني سقط من "ب". (  ما بني8)
  .97، معجم لغة الفقهاء: 352: حترير ألفاظ التنبيه: (  انظر9)

 (  يف "ج" ) هو (.10)
 (  يف "ج" ) به (.11)
 (  يف "ب" و "ج" ) الستور (.12)
 (  ) الكعبة ( ليست يف "ب" و "ج".13)
 (  يف "ب" ) وإن (.14)
 .7/446، هناية احملتاج 10/118ضة الطالبني ، رو 12/473، البيان 8/70: حلية العلماء (  انظر15)
القناديل: مجع قنديل، وهو مصباح كالكوب يف وسطه فتيل ميأل ابملاء والزيت ويشعل. انظر: املعجم الوسيط  ( 16)

2/762 . 
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غريه؛ ألن ذلك  (4)يف املهذب/ (3)ومل يذكر/ ،(2)أي إذا كان مسلما (وقيل: ل يقطع)، (1)مثله
  .(7)له فيه حق (6)املسلمني وكانملصلحة  (5)وضع

 .(8)وقيل: يقطع يف القناديل دون احلصر
 (والطعام مفقود مل يقطع) ،(9)أي عام اجملاعة (وإن سرق الطعام عام السنة) :قال
ألنه ال يؤخذ من  (قطع) ،لكنه غال (12)أي (إليه وإن كان موجوداا ) ،)11((10)ألنه مضطر

  .(13)مالكه قهرا فأشبه غري عام السنة
وهو ظاهر  (فقد قيل: يقطع) ،أي على غريه (وإن سرق شيئا موقوفا) :قال

 (17)للموقوف عليه بين على أحد (16)امللك فيه (15)ألان إن قلنا (وقيل: ل يقطع) ،(14)املذهب
ألنه سرق ماال  ؛يقطع :أحدمها ،وهي جمنونة أو انئمة (18)الوجهني فيما لو سرق أم ولده

 ــــــــــــــ
 .11/188، فتح العزيز 13/306: احلاوي الكبري (  انظر1)

 . 2/560ض اإلله املالك ، في2/311، فتح اجلواد 13/306: احلاوي الكبري (  انظر2)
  0/ أ من " أ "226(  هناية ل3)
 / ب من "ب".141(  هناية ل 4)
 (  ) وضع ( ليست يف "ج".5)
 (  يف "ب" و "ج" ) فكان (.6)
 . 3/361املهذب  (7)
 .118/ 10، روضة الطالبني11/187، واملذهب أنه ال يقطع. انظر: فتح العزيز 4/1638: عجالة احملتاج (  انظر8)

  .176: املصباح املنري: (  انظر9)
 (  يف "ب" زايدة ) حمتاج (.10)
 .12/480، البيان 3/362، املهذب 13/313: احلاوي الكبري (  انظر11)

 (  ) أي ( ليست يف "ج".12)
 املصادر السابقة. (  انظر13)

 . 10/119، روضة الطالبني11/188وهو كما قال. انظر: فتح العزيز   (14)

 ة ) أن (.(  يف "ب" زايد15)
 (  ) فيه ( ليست يف "ب".16)
 (  ) أحد ( ليست يف "ج".17)
 ج" ) ولد (.(  يف "18)
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 .(2)طع لنقصان امللكال يق :، والثاين(1)متقوما
غري مملوكة  (5)ألهنا عني ؛ال يقطع: أحدمها، هلل تعاىل فوجهان (4)امللك فيه (3)وإن قلنا

ميلكه  (7)ألنه مال ممنوع من أخذه فقطع به وإن مل ؛والثاين: يقطع ،(6)آلدمي فأشبهت الصيود
  .(9) (8)آدمي معني كستارة الكعبة

نصااب قطع وجها  (13)على غريه احملرز (12)فالوقف املوقو  (11)سرق غلة (10)أما لو
  .(15)ملك اتم للموقوف عليه فأشبه غلة الطلق (14)ألهنا ؛واحدا

يف  (20)مالكها أذن له (19)أن/ (18)أهنا له أو (17)سرق عينا وادعى (16)ومن) :قال

 ــــــــــــــ
 .7/447هناية احملتاج  ،4/1639، عجالة احملتاج 12/469: البيان (  انظر1)
 . 10/119، روضة الطالبني11/188، والصحيح هو األول. انظر: فتح العزيز 12/469: البيان (  انظر2)
 ايدة ) إن (.(  يف "ج" ز 3)
 (  ) فيه ( ليست يف "ب" و "ج".4)
 (  ) عني ( ليست يف "ب".5)
 .4/214، مغين احملتاج 11/188، فتح العزيز 12/470: البيان (  انظر6)
 (  ) مل ( ليست يف "ج".7)
  ج" زايدة ) مل يقطع (.(  يف "8)

 .10/119، روضة الطالبني 11/188زيز ، والثاين هو األصح. انظر: فتح الع7/447: هناية احملتاج (  انظر9)

 (  يف "ب" و "ج" ) وإن ( بدل من ) أما لو (.10)
 (  يف "ج" زايدة ) من (.11)
 (  ) املوقوف ( ليست يف "ب" و "ج".12)
 (  يف "ج" ) احملرزة (.13)
 (  يف "ج" ) فإهنا (.14)
 .4/214، مغين احملتاج 10/119، روضة الطالبني12/472: البيان (  انظر15)
 (  يف "ب" ) وإن (.16)
 (  يف "ج" ) فأدعى (.17)
 (  يف "ج" ) و (.18)
 / ب من "ج".280(  هناية ل 19)
 (  ) له ( ليست يف "ج".20)
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ذريعة إىل  (3)إىل اختاذه (2)يؤدي ذلك (1)كيال  (أخذها فاملنصوص أنه ل يقطع، وقيل: يقطع
؛ ألن ما يدعيه حمتمل فجعل شبهة كما لو ادعى زوجية (5)، واملذهب األول(4)اط القطعاسق

 .(9)(8)ابلزان هبا (7)عليه (6)املرأة اليت شهد
ألنه حيتمل أن يكون صادقا  (ابلعني مل يقطع (10)وإن أقر له املسروق منه): قال
ألن ذلك ال  (قطع)] ،أي بعد الرفع إىل السلطان (وإن وهبه منه) ،(12)/(11)فكان شبهة

 .)13(يوجب شبهة يف الوجوب
أكثر  (16)فقد قال يف احلاوي: قال ،(15)إىل السلطان[ (14)فأما لو وهبه منه قبل الرفع/

هذا يسقط هبا استيفاؤه مع  (19)فعلى .(18): إن املطالبة شرط يف استيفاء القطع(17)أصحابنا

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" و "ج" ) لئال (.1)
 (  ) ذلك ( ليست يف "ب".2)
 (  ) إىل اختاذه ( ليست يف "ج".3)
 .4/1637تاج ، عجالة احمل485-12/484، البيان 3/363: املهذب (  انظر4)
 . 10/114، روضة الطالبني11/181وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 5)
 (  يف "ج" ) أن زوجته املرأة اليت أدعى ( بدل من ) زوجية املرأة اليت شهد (.6)
 (  يف "ب" ) عليها (.7)
 (  ) هبا ( ليست يف "ب".8)
 .4/245 ، حتفة احلبيب2/308، فتح اجلواد 3/363: املهذب (  انظر9)

 (  ) منه ( ليست يف "ب" و "ج".10)
 .2/560، فيض اإلله املالك 7/444، هناية احملتاج 10/115، روضة الطالبني 3/363: املهذب (  انظر11)
 / أ من "ب".142(  هناية ل 12)
 .2/308، فتح اجلواد12/481, البيان 3/363: املهذب (  انظر13)
 / ب من " أ ". 226(  هناية ل 14)
 بني املعقوفني سقط من "ج".(  ما 15)
 (  يف "ب" ) و ( بدل ) قال (.16)
 (  يف "ب" زايدة ) إن قلنا (.17)
 . 13/302احلاوي الكبري ( 18)

 ج" ) وعلى (.(  يف "19)
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 .(2)كاحلقوق اليت ليس هلا مطالب هبا  (1)الوجوب
 (أو اختلس) ،)4((3)أي أخذ املال عياان لغلبته (قطع على من انتهب ول) :قال

رجل  (12)من (11)أيخذ منديال (10)أن (9)مثل (8)أي، (7)من غري غلبة (6)أخذ املال عياان (5)أي
 .(14)رأسه ويهرب (13)على

؛ لقوله (16)هو املنتهب، وأما املختلس فهو الذي أيخذ منه وهو غافل (15)وقيل: هذا
(17)( املختلس وال على املنتهب وال على اخلائن قطع: )ليس على. 

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) وجوبه (.1)
  .2/308، فتح اجلواد12/481: البيان (  انظر2)
 (  يف "ج" ) لغلبه (.3)
 .4/262, حتفة احلبيب 4/1643لة احملتاج ، عجا12/433: البيان (  انظر4)

 (  ) أي ( ليست يف "ج".5)
 (  ) عياان ( ليست يف "ب" و "ج".6)
 (  ) غلبة ( ليست يف "ب".7)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".8)
 (  يف "ب" ) سل (.9)
 (  يف "ب" ) أي (.10)
 (  يف "ج" ) منديل (.11)
 (  ) من ( ليست يف "ج".12)
 من (. (  يف "ج" )13)
 .7/457, هناية احملتاج 2/306، فتح اجلواد 12/433: البيان (  انظر14)
 (  ) هذا ( ليست يف "ب".15)
 . 10/133, روضة الطالبني11/211الصحيح القول األول. انظر فتح العزيز   (16)

، رقم احلديث ( يف كتاب احلدود، ابب القطع يف اخللسة واخليانة552-4/551أخرجه أبو داود يف )السنن( ) (17)
واملختلس،  ( يف كتاب احلدود، ابب اخلائن واملنتهب2/864(، وابن ماجة يف )السنن( )4393، 4392، 4391)

كتاب احلدود، ابب ما جاء يف اخلائن واملختلس واملنتهب،   ( يف2/42( )(، والرتمذي يف )السنن2591رقم احلديث )
كتاب قطع   ( يف8/464( )، والنسائي يف )السنن(، وقال: ))هذا حديث حسن صحيح((1448رقم احلديث )

كتاب السرقة، يف   ( يف8/279( )(، والبيهقي يف )السنن الكربى4990السارق، ابب ما ال قطع فيه، رقم احلديث )
 . ابب ال قطع على املختلس وال على املنتهب وال على اخلائن، واللفظ له، وكلهم من حديث جابر بن عبد هللا 
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 ؛(2)أنكرها (1)أي مثل أن كان عنده وديعة فأخذ بعضها أو (أو خان أو جحد): قال
 . (4)ميكن أخذ املال منه ابحلاكم فلم حيتج إىل شرع القطع (3)وألنه ،للخرب

لتعلق حق هللا تعاىل  (ول يقطع السارق إل اإلمام أو من فوض إليه اإلمام)ل: قا
 (9)ألنه( (8)هوقيل: ل يقطع كان السارق عبدا جاز للموىل أن يقطعه،  (7)فإن) ،(6)(5)به

ال ميلك من جنسه خبالف حد  (12)وألنه والية ،(11)خمتلف فيه فافتقر إىل احلاكم (10)قطع
وألنه روى ذلك عن عمر  ،(14)لعموم اخلرب (واألول أصح) ،(13)الزان

(15)،  
 وال خمالف هلم من الصحابة فكان  ،(17)وابن عمر ،(16)وعائشة

 ــــــــــــــ
 عضها أو ( ليست يف "ب".(  ) فأخذ ب1)
 (  يف "ب" ) فأنكرها (.2)
 (  يف "ب" ) ألنه (.3)
 .2/306، فتح اجلواد 4/1643، عجالة احملتاج 3/355: املهذب (  انظر4)
 (  يف "ب" زايدة ) قال (.5)
 . 2/562فيض اإلله املالك  ,3/365: املهذب (  انظر6)
 (  يف "ب" و "ج" ) وإن (.7)
 " ) يقطع (.ب"و  "أ  (  يف "8)
 (  يف "ج" ) ألن (.9)
 (  يف "ج" ) ما يقطع به (.10)
 .12/380، البيان 3/342: املهذب (  انظر11)
 (  ) والية ( ليست يف "ب" و "ج". 12)
 املصدرين السابقني. (  انظر13)
 .ا ملكت أميانكم( وقد سبق خترجيه: )أقيموا احلدود على ميشري إىل قوله  ( 14)

مالك يف )املوطأ(  فأخرجه عنه -رمحه هللا-، وإمنا وجدته عن عمر بن عبد العزيز مر الفاروق مل أجده عن ع( 15)
(، يف 10/241( يف كتاب احلدود، يف ابب ما جاء يف قطع اآلبق والسارق، وعبد الرزاق يف )املصنف( )2/834)

 ( يف كتاب احلدود، يف ابب6/209(، ومن طريق مالك الشافعي يف )األم( )18984ابب سرقة العبد، رقم األثر )
يف العبد  ( يف كتاب السرقة، ابب ما جاء8/268ما يكون حرزا وال يكون، ومن طريقه البيهقي يف )السنن الكربى( )

 اآلبق إذا سرق.

( يف كتاب احلدود، يف ابب ما جيب فيه 833-2/832مالك يف )املوطأ( ) -رضي هللا عنها-أخرج أثر عائشة   (16)
 ما يكون حرزا وال يكون. ( يف كتاب احلدود، يف ابب6/208يقه الشافعي يف )األم( )القطع، ومن طر 

( يف كتاب احلدود، يف ابب ما جاء يف قطع اآلبق والسارق، 2/833مالك يف )املوطأ( ) أثر ابن عمر  (  أخرج17)
= 
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 . (1)إمجاعا
أقر أنه سرق نصااب ل شبهة  (2)إنول يقطع إل مبطالبة املسروق منه ابملال ف) :قال

فال معىن  (4)ألن القطع لزم إبقراره/ (من غائب فقد قيل: يقطع (3)له فيه من حرز مثله
للشبهة إذ من اجلائز أن يقول املسروق منه كنت وهبته  (واملذهب أنه ل يقطع) ،(5)لالنتظار

  .(6)همنه أو أحبته إاي
البة فقد قيل: يقطع وهو وإن قامت البينة عليه من غري مط) :قال
أنه ال يقطع  (10)املنصوص(9)اعلم أن / (قولن (8)،وقيل: ل يقطع، وقيل: فيه(7)املنصوص

وموالها  (12)البينة أنه زىن أبمة (11)قامت عليه فيمن حىت حيضر املسروق منه ويدعي، ونص
 ؛املوضعنييف  (16)احلد (15): ال يقام(14)فقيل  .(13)غائب أنه حيد وال ينتظر حضور املوىل

 = ــــــــــــــ
يكون، وعبد الرزاق يف  ( يف كتاب احلدود، يف ابب ما يكون حرزا وال209-6/208ومن طريقه الشافعي يف )األم( )

 (.11/164(، ومن طريقه ابن حزم يف )احمللى( )18979(، يف ابب سرقة العبد، رقم األثر )10/239)املصنف( )
 .12/380، البيان 3/342: املهذب (  انظر1)
 (  يف "ب" ) وإن (.2)
 (  يف "ب" ) من حرز مثله ال شبهة له فيه (.3)
 / ب من "ب".142(  هناية ل 4)
 .7/464، هناية احملتاج 12/486: البيان انظر ( 5)

 .7/464، هناية احملتاج 2/312: فتح اجلواد (  انظر6)

 (  ) وهو املنصوص ( ليست يف "ج".7)
 (  ) ال يقطع وقيل: فيه ( ليست يف "ج".8)
  0/ أ من " أ "227(  هناية ل9)
 .12/486، البيان 8/71 ، حلية العلماء3/363, املهذب 13/336: احلاوي الكبري (  انظر10)
 (  ) عليه ( ليست يف "ب".11)
 (  يف "ج" ) ابمرأة (.12)
 . 11/227، فتح العزيز 12/486، البيان 3/363: املهذب (  انظر13)
 (  يف "ب" و "ج" ) فقد قيل: (.14)
 (  ) يقام ( ليست يف "ب".15)
 (  يف "ب" ) حيد (.16)
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 .)3(الناقل يف حد الزان (2)، وأخطأ(1)للشبهة
والثاين: يقام فيهما؛ ، ؛ ملا بيناه(5)فيهما احلد (4)وقيل: فيهما قوالن: أحدمها ال يقام

  .(6)ألنه وجب من حيث الظاهر فال يؤخر
وقيل: بتقرير النصني والفرق أن حد السرقة أوسع يف االسقاط؛ وهلذا لو سرق من أمة 

 . )10((9)حيد (8)زىن هبا فإنه (7)طع، ولومل يق
 : فإن قلنا ال يقطع فهل حيبسن فيه ثالثة أوجه

]والثالث: حيبس إن   ،والثاين حيبس إن كانت غيبة املسروق منه قريبة ،أحدها: حيبس
على أن  (14)ن ينبين (13)واخلصومة مع النباش ملن تثبت .(12)والعني ابقية (11)كانت غيبته قريبة[

  :ن وفيه ثالثة أوجه (15)لكفن ملنامللك يف ا
  .(17)فعلى هذا إليه اخلصام ،(16)أحدها: أنه للوارث وهو األصح

 ــــــــــــــ
 (  ) للشبهة ( ليست يف "ج".1)
 وخطأ (.(  يف "ج" ) 2)
 .10/144، روضة الطالبني12/486, البيان 3/367: املهذب (  انظر3)

 (  يف "ب" ) حيد (.4)
 (  ) احلد ( ليست يف "ب" و "ج".5)
، وهذا الطريق هو األصح، وأصح الوجهني هو األول. انظر: فتح 4/1647عجالة احملتاج  ,3/363: املهذب (  انظر6)

 .10/144, روضة الطالبني11/230العزيز 

 (  يف "ج" ) وإن (.7)
 (  يف "ج" ) أبمة ( بدل من ) هبا فأنه (. 8)
 (  يف "ج" ) حد (.9)
 .7/465، هناية احملتاج 3/363, املهذب 337- 13/336: احلاوي الكبري (  انظر10)

 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".11)
 .10/144, روضة الطالبني11/231، فتح العزيز 12/487: البيان (  انظر12)
 (  ) تثبت ( ليست يف "ب".13)
 ج" ) يبىن (.(  يف "14)
 ج" ) الكفن ملك من ( بدل من ) امللك يف الكفن ملن (.(  يف "15)
  .10/130, روضة الطالبني11/206وهو كما قال. فتح العزيز  (16)
  .10/131: روضة الطالبني (  انظر17)
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 . اخلصام (2)فعلى هذا للوارث ،للميت (1)والثاين: أنه
  .(4)(3)وقيل: بل لإلمام

 .(9)(8)له فعلى هذا إىل اإلمام اخلصام (7)ال مالك (6): أنه(5)والثالث
ألن ابن مسعود رضي هللا عنه قرأ  (ت يده اليمىنوإذا وجب القطع قطع) :قال
والقراءة الشاذة جتري جمرى خرب ، (13)((12)افاقطعوا أمياهنم (11)ةوالسارق (10))والسارق
 (16)./)15((14)الواحد

عاد قطعت يده اليسرى فإن  (18)عاد قطعت رجله اليسرى فإن (17)فإن/): قال
قال يف السارق ) إن سرق فاقطعوا  هريرة أن النيب  ملا روى أبو (عاد قطعت رجله اليمىن

 ــــــــــــــ
 (  ) أنه ( ليست يف "ب".1)
 الوارث (. (  يف "ب" و "ج" ) إىل2)
 (  يف "ج" ) إىل األمام (.3)
  .10/131، روضة الطالبني 11/207واملذهب األول. انظر: فتح العزيز  ( 4)
 (  ) والثالث ( ليست يف "ج".5)
 (  يف "ج" ) ألنه (.6)
 (  يف "ج" ) ملك (.7)
 (  ) اخلصام ( ليست يف "ج".8)
  .207-11/206: فتح العزيز (  انظر9)
 (. والسارقون)  " و "ج"أ  (  يف "10)
 (. والسارقات)  أ " و "ج" (  يف "11)
 (. أمياهنم)  أ " و "ج" (  يف "12)
وقال عنه: "  ( يف كتاب السرقة، يف ابب السارق يسرق أوال...إخل،8/270البيهقي يف )السنن الكربى( ) (  أخرجه13)

 ه انقطاع ". (: " في4/196منقطع "، وقال احلافظ بن حجر يف )التلخيص احلبري( )
 (  يف "ج" ) اآلحاد (.14)
 .4/262، حتفة احلبيب 12/491, البيان 13/319: احلاوي الكبري (  انظر15)

 / أ من "ج".281(  هناية ل 16)
 / أ من "ب".143(  هناية ل 17)
 (  يف "ب" ) وإن (.18)
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 .(3)(2)عوا رجله(مث إن سرق فاقط (1)]مث إن سرق فاقطعوا يده[ يده مث إن سرق فاقطعوا رجله
م ابلنار (5)قطع/ (4)إذا)و  :قال ما يقوم  أو (7)ابلزيت املغلي على النار (6)أي (ُحسِّ
وعليه ، (9)إال أنه ال بد من أذنه يف هذه املداواة على أحد الوجهني ،عن التلف (8)مقامه صيانة
 .(11)على أحد الوجهني (10)مثن الزيت

 .(13)طع يف بيت املالمثن الزيت وأجرة الق :يف املهذب (12)قال
 .(15)الكّي ابلنار لينقطع الدم وأصل احلسم القطع (14)واحلسم

يضطرب فيتعدى  (18)لئال (17)ألنه أمكن وأضبط ؛(16)وجيلس السارق إذا أريد قطعه
  .(1)مث يقطع (19)وخيلع كّفه حىت يبني مفصله ،القطع إىل موضع آخر

 ــــــــــــــ
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".1)
 (.292يف كتاب احلدود والدايت وغريه، رقم احلديث )( 3/181أخرجه الدارقطين يف )السنن( )  (2)

 (: ))رواه الدارقطين إبسناد واه((.2/314وقال ابن امللقن يف خالصة البدر املنري )
  .12/493: البيان (  انظر3)
 إذا (.ف(  يف " أ " ) 4)
 / ب من " أ ". 227(  هناية ل5)
 (  ) ابلنار أي ( ليست يف "ج".6)
 ( ليست يف "ب" و "ج".(  ) على النار 7)
 (  يف "ج" زايدة ) له (.8)
 . 10/149, روضة الطالبني11/242والصحيح ما ذكره الشارح. انظر: فتح العزيز   (9)
 (  يف "ج" زايدة ) املغلي ( 10)
 وهو الصحيح أيضا. انظر املصدرين السابقني.( 11)
 (  يف "ج" ) وقال (.12)
 . 365/ 3املهذب ( 13)
 سم (.(  يف "ب" ) احل14)
 . 1413، القاموس احمليط: 352(  انظر: حترير ألفاظ التنبيه: 15)
 ج" ) قطع يده (.(  يف "16)
 ج" ) ويضبط (.(  يف "17)
 ب" و "ج" ) كيال (.(  يف "18)
 (  يف "ج" ) مفصل الكف (.19)
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ألن يف حديث أيب هريرة  (زرعاد بعد قطع اليدين والرجلني وسرق ع (2)فإن): قال
 .(4)التعزير (3)بني حكم السارق ومل يبني املرة اخلامسة فدل على أنه ال حد فيها فتعني

أي وقال أهل اخلربة إذا قطعت مل  (ومن سرق ول ميني له أو كانت وهي شالء) :قال
 . (6)(5)قياسا على املرة الثانية (قطعت رجله اليسرى) ،تنسد عروقها
 (يقطع رجله اليسرى (8)كانت له ميني بال أصابع قطع الكف، وقيل:  (7)وإن) :قال

ألنه بقي بعض  (واملنصوص هو األول، )(10)فأشبه الذراع (9)ألن الكف ليس له بدل مقدر
 . (14)أمنلة (13)ينتقل إىل ما بعده كما لو بقي يف كفه (12)يقطع يف السرقة فال (11)ما/

 ألن القطع تعلق  ( ذهبت سقط القطعومن سرق وله ميني فلم يقطع حىت) :قال 
 

 = ــــــــــــــ
 .10/148، روضة الطالبني12/496، البيان 13/322: احلاوي الكبري (  انظر1)
 (. (  يف "ب" ) وإن2)
 (  يف "ج" ) فيتعني (.3)
 .2/559فيض اإلله املالك  ,2/312، فتح اجلواد 10/149، روضة الطالبني 3/364: املهذب (  انظر4)
 (  يف "ب" ) الثالثة (.5)
 .7/466، هناية احملتاج 12/495، البيان 3/365: املهذب (  انظر6)

 (  يف "ج" ) فإن (.7)
 قطع بل (.) ال يو "ب" زايدة  "أ  (  يف "8)
 (  ) مقدر ( ليست يف "ج".9)
 .10/150، روضة الطالبني 12/495، البيان 3/363: املهذب (  انظر10)
 / ب من "ب".143(  هناية ل 11)
 (  يف "ب" و "ج" ) فلم (.12)
 (  يف "ج" ) الكف (.13)
 .4/1649, عجالة احملتاج 10/150، روضة الطالبني 12/495: البيان (  انظر14)
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  .(2)تقطع يده اليسرى :وقال بعض اخلراسانيني .(1)بيده اليمني فسقط بذهاهبا
أي حدا ( (4)فقطع اليسار عمدا قطعت ميينه (3)وإن وجب قطع اليمني): قال

قال مل أبن  (8)أي (وإن قطع سهوا) ،(7)عليه عمداً  (6)جلنايته (يساره (5)منوأقيد من القاطع )
، (11)ظننت أهنا جتزئ عن اليمني فال قصاص للشبهة (10)علمت ولكين (9)أعلم أهنا اليسار أو

 . (14)أي دية اليد جلنايته عليه بقطع يده (الدية (13)/(12)وعليه)
 (ويف ميني السارق قولن، أحدمها: تقطع) :قال

 ألنه  (والثاين: ل تقطع) ،(15)كما لو مل يوجد قطع اليسار
  ،(16)ر بناء على أهنا جتزي عن اليمني واحلد مبناه على املساحمةأخذ اليسا

 ، (18)(17)وألن اليسار تقوم يف السرقة مقام اليمني عند عدمها فكذلك ههنا

 ــــــــــــــ
 .2/560، فيض اإلله املالك11/245، فتح العزيز 12/495البيان  :(  انظر1)
 .10/150، روضة الطالبني 11/245والصحيح هو األول. انظر: فتح العزيز ( 2)
 (  يف "ب" ) اليمىن (.3)
 (  يف "ب" ) يده اليمىن (.4)
 (.يف  (  يف " أ " )5)
 (  يف "ج" ) جبنايته (.6)
 .7/468, هناية احملتاج 11/246العزيز ، فتح 12/497: البيان (  انظر7)

 (  ) أي ( ليست يف "ج".8)
 (  يف "ب" زايدة ) قال (.9)
 (  يف "ج" ) ولكن (.10)
 .10/151، روضة الطالبني498-12/497، البيان 8/75: حلية العلماء (  انظر11)
 (  يف "ب" و "ج" ) وغرم (.12)
 0/ أ من " أ "228(  هناية ل13) 
 . 12/498البيان ، 3/365املهذب ( 14)
 (  يف "ج" ) لتعلق القطع هبا ( بدل من ) كما لو مل يوجد قطع اليسار (.15)

 .7/468, هناية احملتاج 11/246: فتح العزيز انظرو  
  املصدرين السابقني. (  انظر16)

 ج" ) هنا (.(  يف "17)
 . 7/468, هناية احملتاج 11/246: فتح العزيز (  انظر18)
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ملروزي: إذا وجب على ا(6)أبو إسحاق (5)وزاد فقال: قال، (4)حامد (3)الشيخ أيب (2)نقل (1)هذا
وأظنه  :الشيخ أبو حامد (8)قال ،(7)طع اليمنيالسارق قطع ميينه فسقطت يساره أبكلة سقط ق

 . (12)وليس بصحيح ،(11)ههنا (10)الشافعي (9)أخذ ذلك من أحد قويل
أهنا اليمني أو أهنا  (15)ظنا (14)إذا قطع اليسار: (13)وقال القاضي أبو الطيب الطربي

مبين ألن حق هللا تعاىل  ؛أهنا جتزئ عن اليمني (17)املنصوص :(16)جتزي عن اليمني فوجهان
 .(18)والثاين: ال جتزي كالقصاص ،على املساحمة

 . (21)ذكر يف املهذب (20)القاطع دية اليسار كذا(19)فعلى هذا جيب على/

 ــــــــــــــ
 (.(  يف "ج" ) هكذا 1)
 (  يف "ج" ) ذكر (.2)
 (  يف "ج" ) أبو (.3)
 . 8/75يف حلية العلماء  -رمحه هللا-نقله عنه الشاشي  ( 4)
 (  يف "ب" زايدة ) قال (.5)
 (  يف "ج" ) أبو العباس (.6)
 . 12/498يف البيان  -رمحه هللا-نقله عن أيب إسحاق العمراين ( 7)
 (  يف "ج" ) وقال (.8)
 " ) القولني (.(  يف "ب" و "ج9)
 (  ) الشافعي ( ليست يف "ب" و "ج".10)
 (  ) ههنا ( ليست يف "ب" و "ج".11)
 .12/498البيان  نقل زايدة الشيخ أيب حامد العمراين يف( 12)
 (  ) الطربي ( ليست يف "ج".13)
 (  ) قطع اليسار ( ليست يف "ج".14)
 (  يف "ب" زايدة ) على ( ويف "ج" ) ظن (.15)
 ) ففيه وجهان (.(  يف "ج" 16)
 (  يف "ج" ) واملنصوص (.17)
 . 11/245يف فتح العزيز  -رمحه هللا-نقله عنه الرافعي   (18)

 / أ من "ب".144(  هناية ل 19)
 (  يف "ج" ) وهكذا (.20)
 . 3/365املهذب ( 21)
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 باب حد قاطع الطريق
 (من شهر السالح وأخاف السبيل يف مصر أو غريه وجب على اإلمام طلبه): قال

 . (2)كثر الفساد به(1)ألنه إذا ترك قويت شوكته و
؛ أي على حسب ما يراه اإلمام (قبل أن أيخذ املال ويقتل عزر (4)وقع (3)فإن): قال
  .(7)./(6)ملعصية عظيمة فعزر كاملتعرض للسرقة ابلنقب (5)ألنه تعرض
إن قلنا يتعني حبس وأين  :فيه وجهان ن (8)هل يتعني ما يعزر به :يف احلاوي قال

 (9)فيه وجهان[ نلده وهل يتقدر احلبسيف غري ب :والثاين ،يف بلده: فيه وجهان ]أحدمها نحيبس
فعلى هذا  ،(14)والثاين: بلى ،التوبة (13)الندم وظهور (12)فيه (11)بل يعترب (10)ال: أحدمها
 .(18)وجهانه في (17)بستة أشهر أو بسنة (16)/(15)يتقدر

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" زايدة ) إن (.1)
 . 2/563له املالك ، فيض اإل12/499، البيان 7/400، التهذيب 3/366: املهذب (  انظر2)

 (  يف "ب" ) وإن ( وليست يف "ج".3)
 (  يف "ج" ) ووقع (.4)
 (  يف "ب" ) عرض (.5)
 .4/273، حتفة احلبيب 4/1652، عجالة احملتاج 10/156: روضة الطالبني (  انظر6)

 / ب من "ج".281(  هناية ل 7)
 (  ) به ( ليست يف "ج".8)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".9)
 (  يف "ب" زايدة ) يتقدر (.10)
 (  ) يعترب ( ليست يف "ج".11)
 (  ) فيه ( ليست يف "ب".12)
 (  ) وظهور ( ليست يف "ج".13)
 (  ) بلى ( ليست يف "ب".14)
 (  يف "ج" ) هل تتقرر املدة ( بدل من ) يتقدر (.15)
 / ب من " أ ". 228(  هناية ل16)
 (  يف "ب" ) سنة (.17)
 . 13/359احلاوي الكبري  (18)
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وإن أخذ نصااب ل شبهة له فيه وهو ممن يقطع يف السرقة قطعت يده اليمىن ) :قال
أخذ من مجال  (1)حىت لو انفرد عن القافلة أو ،بد من اعتبار احلرز أيضا وال (ورجله اليسرى

 (3)يف (2)ألنه قطع تعلق أبخذ املال فشرط فيه احلرز كالقطع ؛مقطرة ترك القائد تعهدها مل يقطع
 .(4)السرقة

أي خمرج  (وإن أخذ دون النصاب مل يقطع، وقيل: فيه قول خمّرج أنه يقطع) :قال]
ألنه قطع جيب أبخذ املال فأشبه القطع  (وليس بشيء، )(5)لتكافئ يف احملاربةمن عدم اعتبار ا

 (7).[)6(يف السرقة
 (قتله، وإن أخذ املال وقتل (10)احنتم) ،(9)أي عمدا عدواان (قتل (8)وإن): قال

أنه قال يف قطّاع الطريق:  ابن عباس  (12)ملا روى (قتل مث صلب) ،عمدا عدواان (11)أي
وإذا قتلوا ومل أيخذوا املال قتلوا ومل يصلبوا وإذا أخذوا  (13)/وا املال قتلوا وصلبواإذا قتلوا وأخذ"

إذا هربوا حىت  (15)ومل يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خالف ونفيهم أن يطلبوا (14)املال

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" و "ج" ) و (.1)
 (  يف "ج" ) كقطع (.2)
 (  ) يف ( ليست يف "ج".3)
 . 10/156، روضة الطالبني503-12/502, البيان 3/366: املهذب (  انظر4)
 .12/502، البيان 8/83, حلية العلماء 13/357: احلاوي الكبري (  انظر5)
 .4/1652عجالة احملتاج  ,11/253، فتح العزيز 3/366: املهذب (  انظر6)

 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".7)
 (  يف "ج" ) فإن (.8)
 .2/563، فيض اإلله املالك 7/402، التهذيب 3/366: املهذب (  انظر9)

 (  يف "ب" ) حتتم (.10)
 (  ) أي ( ليست يف "ج".11)
 (  يف "ب" و "ج" زايدة ) عن (.12)
 / ب من "ب".144(  هناية ل 13)
 املال ( ليست يف "ج". (  )14)
 ج" ) يطلبهم (.(  يف "15)
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 . (1)" وتقام عليهم احلدوديؤخذوا 
فهو ترمجان القرآن وأعرف  (2)وإن قاله تفسريا لآلية ،فإن قاله توقيفا وجب األخذ به

 . (3)ابلتأويل
لتحصل أمل الصلب  (الطعام والشراب حىت ميوت (4)وقيل: يصلب حيا ومينع) :قال

وقيل:  .(7)مث يصلب (6)وقيل: تقطع يده ورجله مث يقتل .(5)يف حقه فيكون أبلغ يف االنزجار
 . (8)يصلب ثالاث قبل القتل مث يّنزل ويقتل

وألن املقصود زجر  ،(9)( ) إذا قتلتم فأحسنوا القتلة:  لقوله (واألول أصح): قال
 .(11)بصلبه بعد القتل (10)غريه وذلك حاصل

وقيل: يصلب حىت  (12)ايمأكثر من ثالثة أ) ،أي بعد القتل (ول يصلب) :قال 
الصليب ودك  (15)مصلواب لسيالن صديده إذ (14)ألن املصلوب إمنا مسي (صديده (13)يسيل/

 ــــــــــــــ
(، كتاب احلدود، ابب حد قاطع الطريق، ومن طريقه البيهقي يف )السنن 6/212أخرجه الشافعي يف )األم( )  (1)

(، 2/377( يف كتاب السرقة، ابب قطاع الطريق، وضعف ابن كثري إسناده يف )إرشاد الفقيه( )8/283الكربى( )
 (.8/92)إرواء الغليل( )واأللباين يف 

 (  ) لآلية ( ليست يف "ب".2)
  .12/501: البيان (  انظر3)

 (  يف "ب" زايدة ) من (.4)
 . 11/254، فتح العزيز 12/507، البيان 7/402: التهذيب (  انظر5)
 (  ) مث يقتل ( ليست يف "ج".6)
  .10/157روضة الطالبني، 12/507البيان : (  انظر7)

 .12/507البيان ، 8/84ية العلماء : حل(  انظر8)
  خترجيهتقدم ( 9)

 (  يف "ج" ) حيصل (.10) 
 . 2/563، فيض اإلله املالك 12/507, البيان 3/367: املهذب (  انظر11)

 ب" ) أكثر من ثالثة أايم أي بعد القتل (.(  يف "12)
  0/ أ من " أ "229(  هناية ل13)
 ب" ) يسمى (.(  يف "14)
 (.ج" ) إذا (  يف "15)
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 ،(3)ألن فيه تعطيل أحكام املوتى من الغسل والتكفني والصالة (وليس بشيء) ،(2()1)العظام
 .(4)وفيه إضرار ابلناس برائحته
  .(9)(8)لزِّ حر شديد نـ   يف (7)الثالث أبن كان (6)قبل (5)وإن خيف تغريه
 وليس بشيء. ،(13)التنكيل (12)ليحصل (11)قبل الثالث (10)وقيل: ال يّنزل

  .(14)وإن مات قبل الصلب صلب على أحد الوجهني
وال جيب ما ذكرانه من حدود قاطع الطريق إال على من ابشر أسباهبا دون من كان 

 .(16)أو عينا (15)ردأ
 .(17)واملرأة كالرجل يف ذلك

الطريق جناية توجب القصاص فيما دون النفس ففيه  (18)وإن جىن قاطع/) :قال 

 ــــــــــــــ
 (  يف " أ " و "ب" )الطعام(.1)
 . 207، املصباح املنري: 8/265(  انظر: لسان العرب 2)
 (  يف "ب" زايدة ) عليه (.3)
  .2/315، فتح اجلواد 7/402, التهذيب 13/356: احلاوي الكبري (  انظر4)
 (  ) خيف تغريه ( ليست يف "ج".5)
 (  يف "ب" ) بعد (.6)
 (  يف "ج" ) يكون (.7)
 (  يف "ب" ) ترك (.8)
 . 2/564، فيض اإلله املالك 12/508، البيان 7/402, التهذيب 8/85: حلية العلماء (  انظر9)
 (  يف "ب" ) يرتك (.10)
 (  ) قبل الثالث ( ليست يف "ج".11)
 (  يف "ج" ) لتحصيل (.12)
 .10/157لبني, روضة الطا11/255أصحهما هو األول، كما أشار الشارح. انظر: فتح العزيز   (13)

 . 10/158, روضة الطالبني 11/257وأقرهبما إىل النص أنه ال يصلب. انظر: فتح العزيز  ( 14)
 . 429أي معينا. انظر: معجم مقاييس اللغة: ردأ:  ( 15)
 . 2/561، فيض اإلله املالك 12/503, البيان 8/86: حلية العلماء (  انظر16)
 .4/1652عجالة احملناج  ,10/154، روضة الطالبني12/503، البيان 7/401: التهذيب (  انظر17)
 / أ من "ب".145(  هناية ل 18)
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ألنه تغليظ خيتص  (والثاين: ل يتحتم)، (1)قياسا على القتل (قولن أحدمها: يتحتم القصاص
 . (2)ابلنفس فأشبه الكفارة

ملا  ((5)طلب أبدا إىل أن يقع فيقام عليه (4)وجب عليه احلد ومل يقع (3)نإو )قال: 
 . (9)ابن عباس (8)رواية (7)من (6)ذكرانه

 (اتب قبل أن يقدر عليه سقط احنتام القتل والصلب وقطع الرجل (10)فإن) :قال
      اىل:ـلقوله تع

    
    

  (11). 
 (13)السرقة فال (12)ألنه حد (وقيل: ل يسقط) لآلية، (ل: يسقط قطع اليدوقي) :قال

مع إصالح العمل خالف أييت يف الباب  (17)ويف سقوطه ابلتوبة ،(16)(15)ابلتوبة (14)يسقط

 ــــــــــــــ
  .4/275، حتفة احلبيب7/403, التهذيب 13/365: احلاوي الكبري (  انظر1)

 .4/1653، عجالة احملتاج 10/161روضة الطالبني  ,3/368: املهذب (  انظر2)
 ن (.م) و  و "ب" "أ  (  يف "3)
 ع (.قط) ي "و "ب "أ  (  يف "4)
 ) احلد (.و "ب" زايدة  "أ  (  يف "5)
 (  يف "ج" ) رويناه (.6)
 (  يف "ج" ) عن (.7)
 (  ) رواية ( ليست يف "ج".8)
  .وقد تقدم خترجيها( 9)
 (  يف "ب" ) وإن (.10)
 ( من سورة املائدة. 34( اآلية )11)
 (  يف "ب" ) كحد (.12)
 (  يف "ج" ) فلم (.13)
 ) مبجرد (. (  يف "ج" زايدة14)
 (  يف "ج" ) التوبة (.15)
 .10/160، روضة الطالبني 12/511، البيان 3/368: املهذب (  انظر16)
 (  ) ابلتوبة ( ليست يف "ج".17)
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  .(2)/.(1)الذي يليه
وخالف يف ذلك  ،(5)ملفهوم اآلية؛ (4)مل يسقط احلد (3)فلو اتب احملارب بعد الظفر به

 .(6)نيبعض اخلراساني
على  (8)أهل املصر (7)أنه إمنا تتعلق أحكام قطاع الطريق ابملصر إذا مل يقدروا واعلم

 . (9)دفعهم فلو أمكنهم لكن هتاونوا مل تثبت هذه األحكام
على بيت رجل  (11)أن يهجم مجاعة ابلليل (10)واحملاربون يف الليل هو :قال القفال
حكم قطاع  (15)حكمهم ،استغاث (14)إذاوخيوفونه  (13)واملصابيح (12)أبيديهم الشموع/

 .(17)وخالفه األصحاب ،(16)الطريق
 (19)اجتمع مجاعة قليلون يف املواضع املنقطعة فأخذوا املال أو (18)إذا :وقال املسعودي

 ــــــــــــــ
  . ه ص(  انظر 1)

 / أ من "ج".282(  هناية ل2)
 (  ) به ( ليست يف "ب" و "ج".3)
 (  ) احلد ( ليست يف "ب".4)
 . 10/159روضة الطالبني ،12/510, البيان 13/369: احلاوي الكبري (  انظر5)
 . 11/259، فتح العزيز 7/404: التهذيب (  انظر6)
 (  يف "ج" ) يقدر (.7)
 (  يف "ب" ) مصر (.8)
 .2/563, فيض اإلله املالك 4/370، حتفة احلبيب 502-12/501: البيان (  انظر9)

 (  يف "ج" ) وهو (.10)
 (  ) ابلليل ( ليست يف "ج".11)
 / ب من " أ ". 229(  هناية ل12)
 (  يف "ج" ) أو املصابيح (.13)
 (  يف "ج" ) إن (.14)
 (  يف "ج" ) وحكمهم (.15)
 . 10/155يف روضة الطالبني  -رمحه هللا-نقله عنه النووي   (16)
 .10/155روضة الطالبني  ،11/252وقول القفال هو األصح. انظر: فتح العزيز ( 17)

 ج" ) وإن (.(  يف "18)
 ب" و "ج" ) و (.(  يف "19)
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منهم شيئا واعرتضوهم  (5)وأستلبوا (4)الثالثة أخر القفل (3)أو (2)الواحد واالثنان (1)قتلوا أو جرح
 .(9)]وهللا أعلم ابلصواب[ ،(8)حكم قطاع الطريق (7)هلم (6)بغري سالح مل يكن/

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) خرج (.1)
 (  يف "ب" ) أو االثنان (.2)
 (  يف "ج" ) و (.3)
 (  يف "ج" ) القافلة (.4)
 (  يف "ب" ) فاستلبوا (.5)
 / ب من "ب".145(  هناية ل 6)
 (  يف "ج" ) حكمهم (.7)
 . 12/502يف البيان  -رمحه هللا-نقله عنه العمراين ( 8)
 ني املعقوفني سقط يف "ب" و "ج".(  ما ب9)
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 باب حد الخمر
 أن النيب  عمر  (1)ملا روى ابن (كل شراب أسكر كثريه حرم قليله وكثريه) :قال

 تسمى ال (6)األنبذة (5)أن (4)على (3)وأكثر أصحابنا (2)( قال: ) كل مسكر مخر وكل مخر حرام
، (9)( لعينها واملسكر من كل شراب (8)مت اخلمررِّ : ) ح  ويستدلون على حترميها بقوله (7)مخرا

  .(12) اإلسالم (11)مباحة يف صدر (10)وقد كانت اخلمرة
  :وجهني (13)وذكر يف احلاوي يف صفة إابحتها

 ــــــــــــــ
 (  ) ابن ( ليست يف "ج".1)
( يف كتاب األشربة، يف ابب: بيان أن كل مسكر مخر 3/1588(  أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي هللا عنه )2)

 0(2003رقم احلديث )،وأن كل مخر حرام
 (  يف "ج" زايدة ) قالوا (.3)
 (  ) على ( ليست يف "ج".4)
 " ) أبن (.(  يف "ج5)
( األنبذة: مجع نبيذ، وهو ما يعمل من األشربة من التمر والزبيب والعسل واحلنطة والشعري وغري ذلك. انظر: لسان 6)

 .14/174العرب 
  .2/316, فتح اجلواد 8/94: حلية العلماء (  انظر7)
 (. ة) اخلمر و "ب" " أ  (  يف "8)
 احلديث روي مرفوعا وموقوفا:  (9)

، وضعفه، وكذلك ذكره (، من حديث علي بن أيب طالب 4/123ع فأخرجه العقيلي يف )الضعفاء( )أما املرفو 
( وحكم عليه ابلضعف، وقال الشيخ األلباين يف )سلسلة األحاديث الضعيفة( 4/306الزيلعي يف )نصب الراية( )

 (: ضعيف. 3/3364)
( يف كتاب األشربة، يف ابب ذكر األخبار اليت 8/724النسائي يف )السنن( ) وأما املوقوف فأخرجه عن ابن عباس 

(، والبيهقي يف )السنن 7/481(، وابن حزم يف )احمللى( )5699اعتل هبا من أابح شراب السكر، رقم األثر )
( يف كتاب األشربة واحلد فيها، ابب ما حيتج به من رخص يف املسكر إذا مل يشرب منه ما يسكره 8/297الكربى( )

 (. 3/3364صححه ابن حزم يف احمللى، والشيخ األلباين يف )سلسلة األحاديث الضعيفة( )واجلواب عنه، و 
 (  يف "ب" و "ج" ) اخلمر (.10)
 (  يف "ب" ) ابتداء (.11)
 . 4/236، حتفة احلبيب 2/316: فتح اجلواد (  انظر12)

 (  يف "ج" ) استباحتها (.13)
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 حة استصحااب حلكم اجلاهلية وذكر أنه األشبه. أحدمها: أهنا كانت مبا
   تعاىل: (3)ورد فيها بقوله (2)مباحة لشرع (1)والثاين: أهنا كانت
  

   
   (4)(5). 

 .(6)مث حرمت وانعقد اإلمجاع على حترميها
حالل  (10)أهنما قاال هي (9)وعمرو بن معد يكرب (8)عن قدامة بن مظعون (7)ا رويوم

  .(12) رجعا عن ذلك ملا أعلمتهما الصحابة بتحرميها (11)فقد
  (16)ومل يشرتط أبو يوسف، (15)(14)اشتد وقذف ابلزبد (13)واخلمر هي عصري العنب الذي

 ــــــــــــــ
 (  ) كانت ( ليست يف "ب".1)
 (  يف "ب" ) بشرع (.2)
 (  يف "ب" ) لقوله (.3)
 ( من سورة النحل. 67( من اآلية )4)
 . 13/376احلاوي الكبري  ( 5)
 .2/565فيض اإلله املالك  ,4/1656: عجالة احملتاج (  انظر6)
 (  يف "ب" و "ج" ) وما يروى (.7)
ل، كان ممن هاجر (  هو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة القرشي اجلمحي، أبو عمرو، صحايب جلي8)

( هـ. انظر: االستيعاب 36سنة: ) على البحرين تويف  إىل أرض احلبشة، شهد املشاهد كلها، استعمله عمر 
 .5/423، اإلصابة 3/340

وكان قد ارتد عن  ،(  هو عمرو بن معد يكرب بن عبد هللا بن عمرو الزبيدي املذحجي، أبو ثور، أسلم سنة تسع9)
، 3/279( هـ. انظر: االستيعاب 21سنة: ) إسالمه، شهد عامة الفتوح ابلعراق، تويف مث رجع وحسن  اإلسالم

 .4/261أسد الغابة 
 (  ) هي ( ليست يف "ج".10)
 (  يف "ب" ) وقد (.11)
 .12/517، البيان 8/93: حلية العلماء (  انظر12)

 (  يف "ب" ) اليت ( ويف "ج" ) إذا (.13)
 . 152لرغوة. انظر: املصباح املنري: الزبد: بفتح الزاء والباء، ا  (14)
  .4/237, حتفة احلبيب 11/378: فتح العزيز (  انظر15)

( هـ، من أخص 113(  هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش األنصاري الكويف، أبو يوسف، ولد سنة: )16)
= 
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 .(2)أن يقذف ابلزبد (1)وحممد
خمتار وجب عليه احلد فإن كان  (3)ومن شرب املسكر وهو ابلغ عاقل مسلم) :قال

جلد يف اخلمر أربعني وجلد  /(5)علي كرم هللا وجهه أن النيب  (4)ملا روى (حرا جلد أربعني
 .(7)سنة وهذا أحب إيل (6)وجلد عمر رضي هللا عنه مثانني وكل/ أبوبكر رضي هللا عنه أربعني

ألنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف  (كان عبدا جلد عشرين  (8)وإن): قال
  .(9)من احلر كحد الزان

حلديث  (د يف احلر مثانني ويف العبد أربعني جازوإن رأى اإلمام أن يبلغ ابحل): قال
رضي هللا عنه وملا روي أن عمر رضي هللا عنه كان إذا أيت ابلرجل املنهمك يف الشرب  (10)علي

 . (12)منه الزلة جلده أربعني (11)وإذا أيت ابلرجل الضعيف الذي كانت جلده مثانني
 = ــــــــــــــ

، 8/535سري أعالم النبالء  ( هـ. انظر:182كان قاضيا فقيها عابدا، تويف سنة: )  ،-رمحه هللا-أصحاب أيب حنيفة 
 .4/447ميزان االعتدال 

( هـ، صاحب أيب حنيفة، ويل القضاء 132(  هو حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين الكويف، أبو عبد هللا، ولد سنة: )1)
( هـ. انظر: سري 189سنة: ) -رمحه هللا-بعد شيخه أيب يوسف، من مصنفاته: )املبسوط، السري، الزايدات(، تويف 

 . 6/80، األعالم 9/134أعالم النبالء 
لكن حممدًا خيالف أبو يوسف يف هذه املسألة إذ يشرتط يف حترمي اخلمر أن تقذف ابلزبد. انظر: نتائج األفكار ( 2)

10/125.  

 (  يف "ج" ) مسلم ابلغ عاقل (.3)
 (  يف "ب" زايدة ) عن (.4)
 0/ أ من " أ "230(  هناية ل1)
 من "ب". / أ146(  هناية ل 6)
رقم احلديث ،يف ابب:حد اخلمر ،(يف كتاب:احلدود3/1331-1332) (  أخرجه مسلم من حديث علي 7)

(1707)0 
 (  يف "ب" ) فإن (.8)
 .4/1658، عجالة احملتاج12/524, البيان 3/370: املهذب (  انظر9)

 (  يف "ب" ) عمر (.10)
 (  يف "ب" و "ج" ) كان (.11)
(، والبيهقي يف 223( يف كتاب احلدود والدايت وغريه، رقم احلديث )3/157 )السنن( )أخرجه الدارقطين يف  (12)

 ( يف كتاب األشربة واحلد فيها، ابب ما جاء يف عدد حد اخلمر.8/320)السنن الكربى( )



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

588 

إذا جلد  (2)فعلى املذهب ،(1)أن ذلك ال جيوز :وحكى اخلراسانيون وجها آخر
 . (4)كان الزائد على األربعني تعزيرا  (3)الثمانني

زلتان  (6)أربعني قلنا ذلك على زلة واحدة وههنا (5)فإن قيل: التعزير ال يبلغ عندكم
 .(7)اهلذاين واالفرتاء

وأربعني فمات ففيه قولن أحدمها يضمن نصف  (9)أحداا  (8)رضرب احلفإن ) :قال
غري  (11)ألنه مات من مضمون وهو الزائد على األربعني إذ التعزير مضمون ومن( (10)الدية

 ،(12)مضمون وهو احلد إذ احلد غري مضمون فأشبه ما لو جرحه جراحة وجرح نفسه جراحات
ألن األسواط قريبة التماثل فقسط  (ء من ديتهوأربعني جز  (13)والثاين يضمن جزء من أحد)

 .(14)على عددها خبالف اجلراحات
الشرب ابأليدي والنعال وأطراف الثياب، وقيل:  (15)ويضرب يف حد/) :قال

 ألن عمر رضي هللا عنه جلد ابنه  (ابلسوط (16)جيوز

 ــــــــــــــ
 . 11/283: فتح العزيز (  انظر1)
 (  يف "ج" ) هذا (.2)
 (  يف "ب" و "ج" ) مثانني (.3)
 .4/1659, عجالة احملتاج 10/172لطالبني: روضة ا(  انظر4)
 (  يف "ب" ) عندكم ال يبلغ (.5)
 (  يف "ج" ) هنا (.6)
 .2/567, فيض اإلله املالك 10/172، روضة الطالبني12/525: البيان (  انظر7)
 (. د(  يف " أ " ) احل8)
 (  يف "ب" ) أحد  (.9)
 (  يف "ب" ) ديته (.10)
 (  ) من ( ليست يف "ب".11)
 .2/567، فيض اإلله املالك 12/526, البيان 3/371: املهذب انظر  (12)

 (  يف "ج" ) واحد (.13)
 . 2/319، فتح اجلواد 12/526, البيان 13/416: احلاوي الكبري (  انظر14)
 / ب من "ج".282(  هناية ل 15)
 (  ) جيوز ( ليست يف "ج".16)
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 (واملنصوص هو األول) ،(3)ابلسوط (2)وجلد علي كرم هللا وجهه الوليد بن عقبة ،(1)ابلسوط
أيت بشارب فقال اضربوه فضربوه ابلنعال  أن النيب )  (5)/(4)ملا روى عبد الرمحن بن أزهر

 . (7)( الرتاب (6)/واأليدي وأطراف الثياب وحثوا عليه
فقد قيل: يضمن بقدر ما زاد )أي على املنصوص  (فإن ضربه ابلسوط فمات): قال

ألنه عدل من  (وقيل: يضمن مجيع الدية)، (8)إذ هو القدر الزائد على احلد (على أمل النعال
  .(9)جنس إىل غريه فأشبه ما لو ضربه جبارح فمات منه

  .(10)وقيل: يضمن نصف الدية
ل الضمان على النص وجهني بناء على القولني فيما لو ضربه وحكى ابن الصباغ يف أص

 ــــــــــــــ
اب األشربة، يف ابب احلد يف اخلمر، وعبد الرزاق يف ( يف كت2/842أخرجه مالك يف )املوطأ( ) أثر عمر  ( 1)

(، والبيهقي يف )السنن الكربى( 17028( يف كتاب األشربة، يف ابب الريح، رقم األثر )9/228)املصنف( )
 ( يف كتاب األشربة واحلد فيها، يف ابب من وجد منه ريح شراب أو لقي سكران، وابنه هو عبيد هللا. 8/315)

 بن عقبة بن أيب معيط القرشي األموي، أبو وهب، صحايب جليل، أسلم عام الفتح، واله عثمان (  هو الوليد 2)
 .6/614، اإلصابة 5/420. انظر: أسد الغابة يف خالفة معاوية  الكوفة، كان شجاعا شاعرا جوادا، تويف 

  (.1707خلمر، رقم )( يف كتاب احلدود، يف ابب حد ا1332-3/1331مسلم يف صحيحه ) أخرج أثر علي   (3)

حنينا، تويف  رشي الزهري، أبو جبري، صحايب جليل، شهد مع رسول هللا ق(  هو عبد الرمحن بن أزهر بن عوف ال4)
  ( :هـ. انظر: االستيعاب 68حنو سنة )4/284، اإلصابة 2/366. 

 / ب من "ب".146(  هناية ل 5)
 / ب من " أ ". 230(  هناية ل6)
( يف كتاب احلدود، ابب إذا تتابع يف شرب اخلمر، رقم احلديث 4/628ود يف )السنن( )أخرجه أبو دا  (7)

( يف كتاب احلد يف اخلمر، يف ابب حد اخلمر، رقم احلديث 5/135(، والنسائي يف )السنن الكربى( )4489)
اخلمر حدا، رقم ( يف كتاب احلدود، يف ابب إن رسول هللا مل يوقت يف 5/535(، واحلاكم يف )املستدرك( )5262)

( يف كتاب األشربة واحلد فيها، 8/319(، وصححه ووافقه الذهيب، والبيهقي يف )السنن الكربى( )8191احلديث )
عبد  ابب ما جاء يف عدد حد اخلمر، واللفظ له بتقدمي و خري يف قوله: ))ابلنعال واأليدي((، كلهم من حديث

 (. 3/83( )أيب داود الرمحن بن أزهر، وحسنه األلباين يف )صحيح سنن
 .12/527، البيان 8/99: حلية العلماء (  انظر8)
 . 4/1669، عجالة احملتاج 3/371: املهذب (  انظر9)
 .10/178، روضة الطالبني12/527: البيان (  انظر10)
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  .(1)يف حر شديد أو برد شديد
فيه  ناخلراسانيون جيوز الضرب ابلعصا وهل جيوز أبطراف الثياب والنعال (2)قال

 .(3)وجهان
 (6)أو تقام ،(5)حىت يقر أنه شرب مسكرا أو مخرا (4)ول جيب حد اخلمر) :قال
 (11)أن يقول شرب وهو غري مكره أو (10)الشاهد إىل (9)ول يفتقر ،(8)بذل  (7)البينة عليه

على الزان حيث قلنا ال حنكم حىت  (13)ويفارق الشاهد ،ألن الظاهر ذلك ((12)مع علمه بذل 
 (17)عن الصريح وعن دواعيه وال كذلك (16)ألن الزان ي عرب به؛ (15)الشاهد الزان (14)يفسر

  .(18)الشرب
 .(19)منه رائحة اخلمر أو تقيأ مسكرا مل جيب عليه احلدفأما إذا وجد سكران شم 

 ــــــــــــــ
 (  ) أو برد شديد ( ليست يف "ج".1)
 (  يف "ج" ) وقال (.2)
 . 10/172, روضة الطالبني11/298أصحهما: اجلواز. انظر: فتح العزيز  ( 3)

 (  يف "ب" ) الشرب (.4)
 (  يف "ج" ) مخراً أو مسكراً (.5)
 (  يف "ب" ) ويقيم ( ويف "ج" ) أو تقوم (.6)
 (  يف "ب" ) على (.7)
 (  يف "ب" ) ذلك (.8)
 (  يف "ج" ) يفقر (.9)
 (  ) إىل ( ليست يف "ب".10)
 (  ) أو ( ليست يف "ب".11)
 أبنه حرام (.ج" ) (  يف "12)
 ج" ) الشهادة (.(  يف "13)
 ب" ) يستفسر ( ويف "ج" زايدة ) الشهادة (.(  يف "14)
 (  يف "ب" و "ج" ) ابلزان (.15)
 (  ) به ( ليست يف "ج".16)
 (  يف "ج" زايدة ) يف (.17)
 .4/244, حتفة احلبيب 11/280، فتح العزيز 12/528: البيان (  انظر18)

 .4/1660عجالة احملتاج  ,10/170، روضة الطالبني13/409 : احلاوي الكبري(  انظر19)
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 (4)مث ،يدعي ما يسقط احلد (3)أن (2)ابلسكر إال (1)حيد :وقال أبو علي بن أيب هريرة
وشم  ،(6)إال وقد شرهبا وأمر إبقامة احلد عليه (5)استدل أبن عثمان رضي هللا عنه قال ما تقيأها

 .(8)(7)" " ال أبرح حىت أحده :ابن مسعود رضي هللا عنه من رجل رائحة اخلمر فقال

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) أحده (.1)
 (  ) إال ( ليست يف "ب".2)
 (  يف "ب" ) ألنه (.3)
 (  يف "ج" ) و (.4)
 (  يف "ب" ) تقيأ (.5)
  .يف قصة جلد الوليد بن عقبة  خترجيه،تقدم ( 6)

، رقم ب فضائل القرآن، ابب القرّاء من أصحاب النيب ( يف كتا4/1912البخاري يف )صحيحه( ) (  أخرجه7)
( يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب فضل استماع 552-1/551(، ومسلم يف )صحيحه( )4715احلديث )

 (، لكن بلفظ: )ال تربح حىت أجلدك، قال: فجلدته احلد(.801القرآن... إىل آخره، رقم احلديث )
 .8/96يف حلية العلماء  -رمحه هللا-نقله عنه الشاشي ( 8)
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 فصل
سكر دفعات ومل حيد أجزأه أو سرق دفعات أو شرب امل (1)ومن زىن دفعات/) :قال

 .)3((2)ألن سببها واحد فتداخلت حلصول املقصود (عن كل جنس حد واحد
ألن اختالف  (وإن زىن وهو بكر فلم حيد حىت زىن وهو حمصن جلد ورجم): قال

 .(4)األحكام يدل على تغاير احلكم فأشبه ما لو زىن وارتد
كما يندرج الوضوء   ؛: وهو األصحقال الغزايل (وحيتمل أن يقتصر على رمجه) (5)/:قال

 .(6)حتت الغسل على ظاهر املذهب
ومل  (8)أي (حد (7)وإن زىن وسرق وشرب اخلمر وجب لكل واحد منها) :قال

الزان مث يقطع يف  (12)يف (11)حبد الشرب مث جيلد (10)يبدأ)ف، (9) تتداخل ألن أسباهبا خمتلفة
 . (14)استيفاء الكل إىل (13)تقدميا لألخف فاألخف إذ هو أقرب (السرقة

  (16)حد قذف فقد قيل: يبدأ (15)وإن كان معها): قال
 ــــــــــــــ
 / أ من "ب".147(  هناية ل 1)
 (  يف "ج" ) احلكمة (.2)
 .2/568، فيض اإلله املالك 10/166روضة الطالبني  ,3/379: املهذب (  انظر3)

 .11/271: فتح العزيز (  انظر4)
 / أ من " أ "231(  هناية ل5)
 . 2/179الوجيز ( 6)
 (  يف "ب" ) منهم (.7)
 ( ليست يف "ب" و "ج". (  ) أي8)
 .10/166، روضة الطالبني12/529, البيان 3/372: املهذب (  انظر9)

 يبدأ (.و (  يف " أ " ) 10)
 (  يف "ب" و "ج" ) حبد (.11)
 (  ) يف ( ليست يف "ب" و "ج".12)
 (  يف "ب" و "ج" ) األقرب (.13)
 املصادر السابقة.  (  انظر14)
 ب" ) معهم (.(  يف "15)
 " ) يقدم (.ج(  يف "16)
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 (5)دحبوقيل: يبدأ حبد الشرب مث )، (4)(3)اآلدمي (2)رعاية حلق (قبل حد الشرب (1)به
 .(8)ألنه أخف ،(7)وهو الصحيح( (6)لقذفا

ألهنما  (وقتل يف احملاربة قدم السابق منهما (10)قصاص (9)وإن اجتمع قتل): قال
 .(11)تساواي يف تعلق حق اآلدمي فرجح ابلسبق

 (أحدمها مل يقم ايآخر حىت يربأ من األول (13)حدان فأقيم (12)وإن اجتمع) :قال
إىل  (18)والينا بينهما فرمبا يفضي (17)ولو (16)القتل (15)الزجر دون (14)ألن املقصود منه

 . (19)القتل
اليمىن للسرقة واحملاربة  يده (20)وإن اجتمع قطع السرقة وقطع احملاربة قطع) :قال 

 ــــــــــــــ
 (  ) به ( ليست يف "ج".1)
 (  ) حلق ( ليست يف "ج".2)
 (  يف "ج" ) لآلدمي (.3)
 .4/1655، عجالة احملتاج 12/529، البيان 3/373: املهذب (  انظر4)
 د (.حي(  يف " أ " ) 5)
 لقذف (.ل(  يف " أ " ) 6)
 .10/165, روضة الطالبني11/269انظر: فتح العزيز  وهو كما قال. ( 7)
  املصدرين السابقني. (  انظر8)

 (  يف "ج" زايدة ) يف (.9)
 (  يف "ج" ) القصاص (.10)
  .10/165روضة الطالبني  :(  انظر11)
 ) عليه (.و "ب" زايدة  "أ  (  يف "12)
 ) عليه (.زايدة  "أ  (  يف "13)
 (  يف "ج" ) هو (.14)
 (  ) دون ( ليست يف "ج".15)
 (  يف "ج" ) للقتل (.16)
 (  يف "ب" ) فلو (.17)
 (  يف "ج" ) أفضى (.18)
 .10/165، روضة الطالبني12/530، البيان 3/373: املهذب (  انظر19)

 (. عت) قط و "ب" (  يف " أ "20)
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وقيل: )، (4)ألهنا من متام احلد ؛(3)/(2)(1)صحوهو األ (وهل تقطع الرجل معها ؟ قيل: تقطع
ألن اليد تقطع ألخذ املال يف غري احملاربة ]والرجل تقطع  ؛أي حىت تندمل اليد (ل تقطع

 . (6)ربومها سببان خمتلفان فأشبه حد الزان مع حد الش (5)ألخذه يف احملاربة[
ألن قتله  (احلدود قتل يف احملاربة فقد قيل: يوايل بني احلدود (7)وإن كان مع) :قال

عند ذلك ال (13)ألنه ؛(12)(11)وهو األصح (وقيل: ل يوايل) ،(10)(9)فال معىن للتأخري (8)متحتم
 . (14)يؤمن أن ميوت قبل استيفاء ما بعده

لشرب واتب وأصلح ومضى ا (16)السرقة أو(15)ومن وجب عليه حد الزان و) :قال
القولني، ول يسقط يف  (18)/سقط عنه احلد يف أحد) ،(17)به أي قبل الظفر (عليه سنة
 قبل التوبة  (19)ألن العمومات الواردة فيها مل تفّصل ما بني (ايآخر

 ــــــــــــــ
 (. يحالصح ) "ج" و" أ  (  يف "1)
 . 10/164, روضة الطالبني11/269وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 2)
 / أ من "ج".283وهناية ل / ب من "ب"، 148(  هناية ل 3)
 املصدرين السابقني.  (  انظر4)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".5)
 .3/373: املهذب (  انظر6)
 (  يف "ج" ) قبل (.7)
 (  يف "ب" ) يتحتم (.8)
 (  يف "ج" ) للتفريط (.9)
  .11/269: فتح العزيز (  انظر10)
 (  يف "ب" ) الصحيح (.11)
  .10/165، روضة الطالبني 11/269ظر: فتح العزيز وهو كما قال. ان (12)
 (يف "ب" و "ج" ) ألن (.13)
  املصدرين السابقني. (  انظر14)

 و (.أ" ) ب"و  "أ  (  يف "15)
 (  يف "ج" ) و (.16)
 .ليست يف " أ " (  ) به (17)
 0/ ب من " أ "231(  هناية ل 18)
 ب" و "ج" ) بني ما (.(  يف "19)
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لقوله عليه السالم:  ؛(4)أنه يسقط :، والصحيح(3)قاطع الطريق (2)خبالف حد (1)وبعدها
 .(6)وألنه حد خالص هلل تعاىل فسقط ابلتوبة كحد قاطع الطريق ،(5)(بلها)التوبة جتب ما ق

 .(8) مل يسقط احلد قوال واحدا (7)فأما لو اتب منها بعد الظفر به: قال ابن الصباغ
 (10)قاطع (9)وإمنا اعتربان إصالح العمل يف إسقاط هذه احلدود ومل نعتربه يف حد

   ]: لقوله تعاىل الطريق؛
  

 (11) ]:(12)ولقوله تعاىل    
    

    
     (13)  ومل يذكر

الطريق، وألن احملارب يظهر املعاصي فإذا اتب فالظاهر من  (16)يف قاطع (15)العمل (14)إصالح

 ــــــــــــــ
 عدها ( ويف "ج" ) وما بعدها (.(  يف "ب" ) أو ما ب1)
 (  ) حد ( ليست يف "ب".2)
 .4/276, حتفة احلبيب 4/1654: عجالة احملتاج (  انظر3)

 . 10/158, روضة الطالبني11/259انظر: فتح العزيز وهو كما قال. ( 4)

ال (، ويشهد ملعناه (: ) ال أعرف له أص3/141مل أجده، وقال الشيخ األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة )  (5)
( 1/112يهدم ماكان قبله(، أخرجه مسلم يف )صحيحه( ) اإلسالم: )أما علمت أن لعمرو بن العاص  قوله 

 (.121يهدم ما قبله وكذا اهلجرة واحلج، رقم احلديث ) اإلسالم، يف ابب كون اإلميانيف كتاب 
 .4/176, حتفة احلبيب 3/369: املهذب (  انظر6)

 يست يف "ب".(  ) به ( ل7)
 .10/158ومل ينسبه. انظر: روضة الطالبني  -هللا رمحه-نقله النووي ( 8)

 (  ) حد ( ليست يف "ج".9)
 (  يف "ج" ) قطع (.10)
 ( من سورة النساء. 16( من اآلية )11)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".12)
 ( من سورة املائدة. 39( اآلية )13)
 (  يف "ب" ) االصالح (.14)
 ) العمل ( ليست يف "ب". ( 15)
 ج" ) قطع (.(  يف "16)
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 (5)ابملعاصي (4)أيت (3)بل لرجوعه عما كان عليه وغري احملارب مل (2()1)حاله أنه مل يتب تقية
تقية فلم حنكم بصحة توبته حىت  (8)اتب فالظاهر أنه اتب (7)فإذا (6)على وجه اإلظهار/

 . (11)لعملإصالح ا (10)به (9)يقرتن
  .(15)يذكر يف كتاب الشهادات ]إن شاء هللا تعاىل[ (14)بسنة (13)املدة (12)وعلة تقدير

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) لتقية (.1)
التقية: بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء املفتوحة، وهي إظهار غري ما يعتقد وقاية لنفسه من أذى قد يصيبها،  ( 2)

 . 121وهي من عقائد الشيعة. انظر: معجم لغة الفقهاء: 
 (  يف "ج" ) ال (.3)
  "ج" ) أييت (.(  يف4)
 (  يف "ب" ) املعاصي (.5)
 / أ من "ب".148(  هناية ل 6)
 (  يف "ب" ) وإذا (.7)
 (  يف "ب" زايدة ) عن (.8)
 (  يف "ج" ) نتيقن (.9)
 (  ) به ( ليست يف "ب" و "ج".10)
 .11/259، فتح العزيز 512-12/511 البيان, 3/169: املهذب (  انظر11)

 .(  يف "ب" ) تقديره (12)
 (  يف "ب" ) إبصالح (.13)
 (  يف "ب" ) سنة (.14)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب" و "ج".15)
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 باب التعزير 
، فأما ضرب (2)خيتص مبا يفعله اإلمام أو انئبه يف غري احلدود للتأديب (1)اسم ملا التعزير
  .(6)يسمى  ديبا (5)فذاك (4)واملعلم الصيب (3)الزوج زوجته

ألنه  ؛النصر تعزيرا (8)ومنه مسي ،: عزره إذا دفعه(7)وأصله العزر وهو املنع والزجر يقال
    :وإليه اإلشارة بقوله عز وجل (9)يدفع العدو ومينعه

(10()11). 
كاملباشرة احملرمة فيما دون الفرج   ،ومن أتى معصية ل حد فيها ول كفارة) :قال
ل يوجب  (15)امباجلناية (14)و ،والقذف بوري الزان ،دون النصاب (13)ما (12)وسرقة/
روي ذلك عن اخللفاء  (وما أشبه ذل  من املعاصي عزر ،والشهادة ابلزور ،القصاص
 عند  (1)للزوج (17)أابح الضرب (16)وألن هللا تعاىل ،الراشدين

 ــــــــــــــ
 (  ) ملا ( ليست يف "ب" و "ج".1)
 . 4/251، مغين احملتاج 289/ 2(  انظر: فتح الوهاب 2)
 (  يف "ج" ) لزوجته (.3)
 (  يف "ج" ) للصيب (.4)
 (  يف "ب" و "ج" ) فذلك (.5)
 .2/318، فتح اجلواد 10/175، روضة الطالبني12/532البيان : (  انظر6)
 (  يف "ب" ) ويقال (.7)
 (  يف "ج" ) يسمى (.8)
 (  يف "ج" ) ومينع العدو (.9)
 ( من سورة الفتح. 9( من اآلية )10)
 . 2/598، املعجم الوسيط 10/133(  انظر: لسان العرب 11)
  0/ أ من " أ "232(  هناية ل 12)
 ليست يف "ج".(  ) ما ( 13)
 و (.أ(  يف " أ " ) 14)
 ما (.في(  يف " أ " ) 15)
 (  يف "ج" زايدة ) قد (.16)
 (  يف "ج" ) ضرب (.17)
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 . (4)وقسنا عليه سائر املعاصي (3)زوجته (2)نشوز
حبسه وإن رأى أن جيلده  (6)أي إن رأى حبسه ((5)سلطانال على حسب ما يراه) :قال

فهو من  (9)ليس حبد حدا (8): ) من بلغ مالقوله  (ول يبلغ به أدىن احلدود) ،(7)جلده
 .(11)وألن هذه املعاصي دوهنا فال جيب فيها ما جيب يف تلك  ،(10)( املعتدين

وإن كان عبدا مل يبلغ به عشرين  ،(12)كان حرا مل يبلغ به أربعني جلدة  فإن
 .(15)/)14((13)جلدة

  . (18)احلر عشرين جلدة (17)تعزير (16)وقيل: ال يبلغ
 = ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) الزوج لزوجته (.1)
 (  يف "ج" ) نشوزها (.2)
 (  ) زوجته ( ليست يف "ج".3)
 , 2/570, فيض اإلله املالك4/1663، عجالة احملتاج 12/532: البيان (  انظر4)
 (. مام) اإل و "ب" (  يف " أ "5)
 (  يف "ج" ) أن حيبسه (.6)
 ،2/570، فيض اإلله املالك 10/176، روضة الطالبني12/533: البيان (  انظر7)
 (  يف "ج" ) مبا (.8)
 (  ) حدا ( ليست يف "ب".9)
ب ما جاء يف التعزير وأنه ال ( يف كتاب األشربة واحلد فيها، اب8/327أخرجه البيهقي يف )السنن الكربى( )  (10)

، ولفظه عنده:  ) من بلغ حداً يف غري حد فهو من املعتدين ( وقال: يبلغ به أربعني، من حديث النعمان بن بشري 
، وضعفه الشيخ األلباين يف )ضعيف اجلامع الصغري: )احملفوظ هذا احلديث مرسل( مث ساقه عن الضحاك عن النيب 

793.) 
 .7/428، التهذيب 3/374 : املهذب(  انظر11)

 .11/291، فتح العزيز 12/533البيان  ,8/102، حلية العلماء 13/425: احلاوي الكبري (  انظر12)
 (  ) جلدة ( ليست يف "ج".13)
 .2/570، فيض اإلله املالك 12/533، البيان 7/428, التهذيب 3/374: املهذب (  انظر14)

 / ب من "ب".148(  هناية ل 15)
 زايدة ) مثة (.(  يف "ج" 16)
 (  يف "ب" ) بتعزير (.17)
 ، روضة11/291 فتح العزيز انظر:. واألول هو األصح. 4/1623، عجالة احملتاج 12/533: البيان (  انظر18)

 .10/174الطالبني
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حامد من غري فرق بني (3)نقل الشيخ أبو (2)هكذا (رأى ترك التعزير جاز (1)فإن) :قال
 عثراهتم إال يف احلدود (5)قيلوا ذوي اهليئات: ) ألقوله  ؛(4)أن يتعلق به حق آدمي أو ال يتعلق

 (8)وألنه ضرب غري حمدود فلم يكن واجبا كضرب الزوج ،اإلابحة (7)وأدىن درجات األمر/ (6)(
 . (10)(9)زوجته

  .(12)ليس له تركه إذا تعلق به حق آدمي :يف املهذب (11)قال
لكن هل ، فليس لإلمام اإلمهال مع الطلب (14)إذا تعلق به حق آدمي: لغزايلا (13)وقال

 .(15)جيوز االقتصار على التوبيخ ابللسان ن فيه وجهان
  .(2)(1)عزر اإلمام رجال فمات وجب الضمان عليه (16)وإذا

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) وإن (.1)
 (  يف "ب" ) هذا (.2)
 (  يف "ب" ) أيب (.3)
 . 10/176طالبنييف روضة ال -رمحه هللا-نقله عنه النووي  ( 4)
 (  يف "ج" ) العثرات (.5)
( يف كتاب 4/540(، وأبو داود يف )السنن( )25474(، رقم احلديث )42/300أخرجه أمحد يف )املسند( )  (6)

(، كتاب الرجم، 6/468(، والنسائي يف )السنن الكربى( )4375احلدود، ابب يف احلد يشفع فيه، رقم احلديث )
( يف كتاب احلدود والدايت 3/207(، والدارقطين يف )السنن( )7254هليئة، رقم احلديث )ابب التجاوز عن زلة ذي ا

( يف كتاب السرقة، ابب السارق توهب له 8/267(، والبيهقي يف )السنن الكربى( )370وغريه، رقم احلديث )
 (.1/260)السرقة، وكلهم من حديث عائشة رضي هللا عنها، وصححه األلباين يف )صحيح اجلامع الصغري( 

 / ب من "ج".283(  هناية ل 7)
 (  يف "ب" ) الزوجة (.8)
 (  ) زوجته ( ليست يف "ب".9)
 . 2/318، فتح اجلواد 12/535، البيان 13/427: احلاوي الكبري (  انظر10)
 (  يف "ج" ) وقال (.11)
 . 3/374املهذب ( 12)

 (  يف "ب" ) قال (.13)
 (  يف "ب" ) اآلدمي (.14)
 . 2/183الوجيز  (15)
 (  يف "ج" ) وإن (.16)
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 .(3)وقيل: ال جيب
لف هلما عن عمر وعلي رضي هللا عنهما وال خما (5)ألنه روي ذلك ؛(4)واملذهب األول

كضرب الزوج   (9)فكان مضموان (8)عنه (7)وألنه ضرب غري حمدود له مندوحة ،(6)من الصحابة
وهللا  ،(12)الدابة فإنه ليس له عنه مندوحة (11)من ضرب الرائض (10)زوجته، وفيه احرتاز/

 .(13)أعلم

 = ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) عليه ضمانه ( بدل من ) الضمان عليه (. 1)
 . 12/536، البيان 105/ 8، حلية العلماء 13/427: احلاوي الكبري (  انظر2)
 .309-22/308، تكملة اجملموع للمطيعي 11/296، فتح العزيز 12/536: البيان (  انظر3)
 .10/177، روضة الطالبني11/295عزيز وهو كما قال. انظر: فتح ال( 4)
 (  ) ذلك ( ليست يف "ب" و "ج".5)
 (  ) من الصحابة ( ليست يف "ب" و "ج".6)
 . 354( املندوحة: السعة والفسحة. انظر: املصباح املنري: 7)
 (  يف "ب" و "ج" ) عنه مندوحة (.8)
 (  يف "ج" زايدة ) عليه (.9)
 / ب من " أ ". 232(  هناية ل10)
 .6/263الرائض: وهو الذي يذلل الدابة ويعلمها السري. انظر: لسان العرب  ( 11)
 .12/536، البيان 3/374املهذب  ،13/427: احلاوي الكبري (  انظر12)

 (  ) وهللا أعلم ( ليست يف "ب" و "ج".13)
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 باب أدب السلطان
فإن مل يكن من يصلح إل ) ،(1)إبمجاع الصحابة (اإلمامة فرض على الكفاية) :قال

 . (3)ألن الكفاية ال حتصل إال به (تعني عليه ويلزمه طلبها فإن امتنع أجرب عليها (2)واحد
قبله أو إبمجاع مجاعة من أهل  (5)إل بتولية اإلمام/ (4)ول تنعقد اإلمامة): قال

  عته واجبة لقوله تعاىل:فألن طا ؛بتولية اإلمام قبله (6)أما انعقادها (الجتهاد على التولية
    

   
 (7)، أحد  (8)وألن أاب بكر وىّل عمر رضي هللا عنهما ومل ينكر عليه

 .(9)من الصحابة ذلك
ب فاعلم أن األصحا ،وأما انعقادها إبمجاع مجاعة من أهل االجتهاد على توليته

ألنه أقل ما  ؛كالم الشيخ  (10)اختلفوا يف العدد املعترب يف املبايعة فقيل: ثالثة ويدل عليه
أهل  (14)وأما اعتبار مجيع ،(13)فإذا حتقق ذلك مل جتز خمالفتهم ،(12)عليه اسم اجلمع (11)ينطلق

 .همأمر املسلمني لو توقفت اإلمامة على اجتماع (15)احلل والعقد فيعسر وحيتاج إىل مدة وخيتل
 ــــــــــــــ
  .11/92حكى اإلمجاع يف ذلك النووي يف روضة الطالبني  ( 1)
 (. دا(  يف " أ " ) واح2)
  .4/168، مغين احملتاج 11/92، روضة الطالبني 4/293: الوسيط انظر  (3)
 (  ) اإلمامة ( ليست يف "ب".4)
 / أ من "ب".149(  هناية ل 5)
 (  يف "ج" ) االنعقاد (.6)
 ( من سورة النساء. 59من اآلية ) ( 7)
 (  ) عليه ( ليست يف "ج".8)
  .11/73: فتح العزيز (  انظر9)
 ج" ) وعليه يدل (.(  يف "ب" و "10)
 (  يف "ج" ) يطلق (.11)
 (  يف "ج" ) اجلماعة (.12)
 (  يف "ب" ) خمالفته (.13)
 (  يف "ب" ) مجع (.14)
 ج" ) فتختل (.(  يف "15)
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العلماء والرؤساء ومن تيسر حضوره من أهل احلل والعقد،  (1)وقيل: ال بد من مبايعة
  .ومن له وجاهة بني الناس

وقيل: ال بد من  ،وقيل: ال بد من أربعة ،اثنان (2)وقيل: يكفي[ ،وقيل: يكفي ]واحد
 . (3)أربعني

 :ماء طريقني آخرينوذكر بعض العل ،واعلم أن املصنف رمحه هللا حصر يف هذين الطريقني
الشورى كما يف تولية عثمان رضي هللا عنه، والثاين: القهر والشوكة فإن من استجمع  :أحدمها

انعقدت  ،(5)ومل يكن مث إمام فقهر الناس ومحلهم على الطاعة (4)الشرائط إذا كانت له شوكة/
 . (6)له اإلمامة على الصحيح من املذهب

 (7)جيوز إذا بعد :قال إمام احلرمني ( وقت واحدول جيوز أن يعقد لثنني يف): قال
  .(8)املدى

 . (10)ألنه مسبوق ابإلمجاع على أنه ال جيوز ؛خطأ (9)وهو
 /:(12)لقوله  (فاإلمام هو األول) ،(11)]أي يف وقت واحد[ (فإن عقد لثنني)قال: 

 . (3)فيكون كاملقتول (2)واملراد ال تقبلوا له أمرا ،(1)(منهما (13))إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) متابعة (.1)
 (  ما بني املعقوفني سقط من"ب".2)
ة هم أهل احلل والعقد من العلماء والرؤساء ووجهاء وأصح هذه األقوال هو القول الثاين وهو أن املعتربين يف املبايع ( 3)

  .10/43، روضة الطالبني 11/72الناس الذين يتيسر حضورهم. انظر: فتح العزيز 

  0/ أ من " أ "233(  هناية ل4)
 (  يف "ج" ) طاعته (.5)
  .10/46، روضة الطالبني 11/75وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 6)
 .(  يف "ج" ) تعدى (7)
  .11/76يف فتح العزيز  -رمحه هللا-نقله عنه الرافعي  ( 8)
 (  يف "ج" ) وهذا (.9)
  .4/171، مغين احملتاج 11/76، فتح العزيز 12/10: البيان (  انظر10)

 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب" و "ج".11)
 / ب من "ب".149(  هناية ل 12)
 (  يف "ج" ) األخري (.13)
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إذ ال مزية  (استانفت التولية ،منهما (6)مل يعلم األول (5)أو (4)فإن عقد هلما معا): قال
 . (7)ألحدمها على اآلخر

ا عاملا ابألحكام كافيا مل (8)وينبوي أن يكون اإلمام ذكرا ابلوا عاقال عدل) :قال
ألن هذه الصفات معتربة يف  ؛(10)أي أثقاهلم (من أمور الرعية وأعباء األمة (9)يتوله
  .(12)ففي اإلمام أوىل (11)احلاكم

وأن  ،ألنه حيتاج إىل سد الثغور وأخذ احلصون وقتل األعداء ؛وينبغي أن يكون شجاعا
  .(13)لتوقف املقصود منه عليها ؛يكون مسيعا بصريا انطقا
  .(14)لعدم توقف املصاحل املطلوبة منه عليها ؛ة األعضاء كاليد والرجلوال يشرتط سالم

 . (17)(16)الفتنة (15)خوفا من إاثرة ؛فإن عقدت له انعقدت ،وال جتوز عقدها للمفضول
أن ال يشرتط  (3)حيتمل :إمام احلرمني (2)قال (1)/(من قريش (18)وأن يكون): قال

 = ــــــــــــــ
 0(1853رقم )يابب: إذا بويع اخلليفتني،،(يف كتاب: اإلمارة3/1480) ديث أيب سعيد (  أخرجه مسلم من ح1)
 (  ) أمرا ( ليست يف "ب" ويف "ج" ) قوالً (.2)
  .172-4/171، مغين احملتاج 11/76: فتح العزيز (  انظر3)
 (  ) معا ( ليست يف "ب".4)
 (  يف "ج" ) و (.5)
 (  يف "ب" ) السابق (.6)
  .4/172، مغين احملتاج 11/76، فتح العزيز 12/12البيان : (  انظر7)
 (  ) عدال ( ليست يف "ج".8)
 (  يف "ب" ) يتوىل (.9)
 . 59، القاموس احمليط: 1/47(  انظر: الصحاح 10)
 (  يف "ج" ) احلكم (.11)
  .11/71، فتح العزيز 12/8، البيان 265-7/264: التهذيب (  انظر12)
  قة.املصادر الساب (  انظر13)
  .10/42والذي صححه النووي اشرتاطها. انظر: روضة الطالبني ( 14)
 (  يف "ب" ) أاثر (.15)
 (  يف "ب" ) فتنة (.16)
  .11/72، فتح العزيز 12/11: البيان (  انظر17)
 (  يف "ب" ) مل يكن (.18)
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وأمجعت األمة  ،(7)( الم: ) األئمة من قريشلقوله عليه الس ؛(6)ال يصح (5)وهذا ،(4)ذلك
 .(8)عليه

واحد من   (11)ويل ،قريش من جيمع الشرائط (10)مل يوجد من (9)فإن: يف التتمة قال
 (15)وان ،وىل واحد من ولد أمساعيل عليه السالم ،كناين يصلح  (14)مل يكن (13)، وإن(12)كنانة

 ، فإن مل يوجد (18)ويل ]جرمهي (17)من يصلح (16)مل يوجد منهم
 . (3)رجل من ولد إسحاق عليه السالم (2)ويل[ (1)من يصلح/ (19)منهم
 = ــــــــــــــ
 (  هناية ل أ من "ج".1)
 (  يف "ج" ) وقال (.2)
 (  يف "ج" ) وحيتمل (.3)
  .11/71يف فتح العزيز  -هللا رمحه-نه الرافعي نقله ع( 4)
 (  يف "ج" ) وهلذا (.5)
 . 10/42، روضة الطالبني 11/71وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 6)

(، واللفظ له، والنسائي يف )السنن الكربى( 2133( رقم احلديث )284أبو داود الطيالسي يف )املسند:  (  أخرجه7)
(، والبيهقي يف )السنن الكربى( 5909ء، يف ابب األئمة من قريش، رقم احلديث )( يف كتاب القضا5/405)
، واحلديث (  يف كتلب قتال أهل البغي، يف ابب األئمة من قريش، كلهم من حديث أنس بن مالك 8/144)

  (.2/298صححه الشيخ األلباين يف )إرواء الغليل()

 .283: رمحة األمة: (  انظر8)
 (. (  يف "ب" ) وإن9)
 (  يف "ب" و "ج" ) يف (.10)
 (  يف "ب" ) وويل (.11)
 (  يف "ب" زايدة ) جيوز (.12)
 (  يف "ج" ) فإن (.13)
 (  يف "ب" و "ج" ) يوجد (.14)
 (  يف "ب" و "ج" ) فإن (.15)
 (  ) منهم ( ليست يف "ج".16)
 (  يف "ب" ) من يصلح منهم (.17)
نت منازل قحطان اليمن، لكن ملا ملك يعرب بن قحطان اليمن جرمهي: نسبة إىل جرهم بطن من قحطان، وكا ( 18)

  حط أصاب ايلوىل أخاه جرهم احلجاز، وقيل إمنا نزلت جرهم احلجاز مع بين قطورا من العمالقة لق
 (  ) منهم ( ليست يف "ج".19)
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 (4)يءوإن زال ش) ،لفوات الشرط (مل تصح التولية ،فإن اختل شرط من ذل ): قال
إذا طرأ  لفوات احلكمة املتعلقة بفوات ذلك الشرط إال ((5)بطلت وليتهمن ذل  بعد التولية 

  :الفسق ففيه ثالثة أوجه (6)عليه/
والثالث: إن أمكن  ،والثاين: ال ينعزل إال مبباشرة العزل ،(7)وهو األصح ،ينعزل :أحدها
 . (13)عزل (12)ذلك (11)وإن مل ميكن (10)عزله بل تقوميه (9)مل جيز (8)تقومي أوده

ألن  ؛يكون موجبا لعزلهوال  ،املشهور أنه ال ينعزل ابلفسق (14)واملذهب :قال يف التتمة
 . (18)(17()16)اثرت الفتنة واخلبط (15)فإذا عزلناه به ،ذلك خمتلف يف كونه موجبا للعزل

 
لينا من غري ) ،أي غري ابلغ يف الشدة (واألفضل أن يكون شديدا من غري عنف): قال

 = ــــــــــــــ
 / ب من " أ ". 233(  هناية ل1)
 (  ما بني املعقوفني سقط من"ب".2)
  .11/72يف فتح العزيز  -رمحه هللا-فعي نقله عن التتمة الرا( 3)

 (. رط" ) شب"و  "أ  "(  يف 4)
 ويف "ب" ) بطلت توليته (.) انعزل (  "أ  "(  يف 5)
 / أ من "ب".150(  هناية ل 6)
  .10/48، روضة الطالبني 11/77وهو كما قال. انظر: فتح العزيز   (7)
 . 1/32، املعجم الوسيط 2/385. انظر: الصحاح أوده: بفتح اهلمزة والواو والدال، أي اعوجاجه  (8)
 (  يف "ج" زايدة ) له (.9)
 (  ) بل تقوميه ( ليست يف "ب".10)
 (  يف "ب" زايدة ) تقومي (.11)
 (  يف "ب" زايدة ) وإال (.12)
  .11/77 فتح العزيز، 12/13: البيان (  انظر13)
 "ب" ) املذهب (. (  يف14)
 (  ) به ( ليست يف "ب".15)
 ) واخلبط ( ليست يف "ج".(  16)
 . 5/12، لسان العرب 322اخلبط: بفتح اخلاء والباء، الضرب الشديد. انظر: معجم مقاييس اللغة:  ( 17)
 . 11/78يف فتح العزيز  -هللا رمحه-نقله عن التتمة الرافعي   (18)
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يتمكنون  (2)الناس فالخافه  (1)ألنه إذا كان فيه عنف وجربية ؛أي غري ابلغ يف اللني (ضعف
وجترّأ بعضهم على  (6)مهينا انبسطت عليه الرعية (5)كان ضعيفا  (4)وإن ،إليه (3)من رفع حاجتهم

 . (7)بعض
: ) من ويل من أمور الناس شيئا فاحتجب دون لقوله  (ول حيتجب عن الرعية)قال: 

ول  ول يتخذ بوااب)، (9)( (8)احتجب هللا عز وجل دون حاجته وفاقته حاجتهم وفاقتهم
 . (12)(11)ألنه ال يؤمن أن مينع من له ظالمة أو يرجح بعض الناس على بعض ((10)حاجبا

  (يكون جبارا شرسا (14)لو اضطر إىل ذل  اختذ أمينا سلسا  (13)فإن): قال
 . (3)والشرس السيء اخللق (2)جلبار املتكربوا (1)السلس اللني ،ابلرعية (15)رفقا

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) وجربوتية (.1)
 (  يف "ب" و "ج" ) وال (.2)
 (  يف "ج" ) حوائجهم (.3)
 (  يف "ج" ) وإذا (.4)
 (  ) ضعيفا ( ليست يف "ج".5)
 (  ) الرعية ( ليست يف "ج".6)
 . 3/378: املهذب (  انظر7)
 (  يف "ب" و "ج" ) وفقره (.8)
( يف كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، ابب فيما يلزم اإلمام من أمر 357-3/356أخرجه أبو داود يف )السنن( )  (9)

( يف كتاب األحكام، ابب ما جاء يف 3/619(، والرتمذي يف )السنن( )2948ه، رقم احلديث )الرعية واحلجبة عن
( 102-10/101(، وقال عنه: ))حديث غريب((، والبيهقي يف )السنن الكربى( )1332إمام الرعية، رقم احلديث )

كلهم من حديث أيب يف كتاب آداب القاضي، ابب ما يستحب للقاضي من أن يقضي يف موضع ابرز... إىل آخره،  
مرمي عمرو بن مرة، وكلهم أبلفاظ متقاربة وأقرهبا ملا أورده الشارح هو لفظ البيهقي وهذا نصه: )من واله هللا من أمر 

 الناس شيئاً فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم وفاقتهم احتجب هللا يوم القيامة عن حاجته وخلته وفاقته(. 
 .( بوااب وال )حاجبا و "ب" "أ  " (  يف10)
 (  ) على بعض ( ليست يف "ج".11)
  .3/384/ 3: املهذب (  انظر12)
 "ب" ) وإن (. (  يف13)
 " ) ال (.ج"و  "أ  " (  يف14)
 "ج" ) رفيقاً (. (  يف15)
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رضي  (5)لعمر (4)كان حاجبا وقال يف املهذب ال يكره لإلمام أن يتخذ حاجبا ألن يرفأ
كان  بن عفان رضي هللا عنهم وقنرب (9)لعثمان (8)/(7)كان حاجبا  (6)هللا عنه واحلسن بن علي

املصاحل فتدعو احلاجة  (13)اإلمام ينظر يف مجيع/ (12)وألن ،رضي هللا عنه (11)علي (10)حاجب
 . (15)وقتا ال يدخل فيه كل أحد (14)إىل أن جيعل لكل حاجة

أن يشاور أهل العلم يف األحكام وأهل الرأي يف النقض  (16)ويستحب): قال
    ، قال هللا تعاىل:(17)أي لألحكام (واإلبرام

  (18). 

أراد هللا تعاىل أن  (1)غنيا عن مشاورهتم لكن كان رسول هللا   (19)حلسن: وإنقال ا
 = ــــــــــــــ
 .171، املصباح املنري: 2/792(  انظر: الصحاح 1)
 .460، القاموس احمليط: 355(  انظر: حترير ألفاظ التنبيه: 2)
 .2/478، املعجم الوسيط 8/54لعرب (  انظر: لسان ا3)
 "ج" ) حاجب (. (  يف4)
 "ج" ) عمر (. (  يف5)
( هـ، 3سنة: ) (  هو احلسن بن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم القرشي اهلامشي، أبو حممد، ولد 6)

، 3/245بالء ( هـ. انظر: سري أعالم الن49سنة: ) وهو سيد شباب أهل اجلنة، تويف  ،وكان يشبه جده 
 . 1/403هتذيب التهذيب 

 "ج" ) حاجب (. (  يف7)
  0/ أ من " أ "234(  هناية ل8)
 "ج" ) عثمان (. (  يف9)
 "ب" ) حاجباً (. (  يف10)
 "ب" ) لعلي (. (  يف11)
 "ج" ) ألن (. (  يف12)
 / ب من "ب".150(  هناية ل 13)
 "ج" ) مصلحة (. (  يف14)
 . 3/384املهذب ( 15)
 " ) واملستحب (.(  يف "ب16)
 (  يف "ب" و "ج" ) األحكام (.17)
 ( من سورة آل عمران. 159( من اآلية )18)
 (  ) وإن ( ليست يف "ج".19)
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 .(7)بعده (6)واخللفاء الراشدون شاور رسول هللا  (5)وقد ،(4)بعده (3)بذلك األحكام (2)يسن
الصوم  (9)النظر يف مصاحل الرعية من أمر الصالة واألئمة وأمر (8)ويلزمه) :قال

( (13)وأمر األجناد واإلمرة (12)واحلسبة (11)القضاء (10)واألهلة وأمر احلج والعمرة وأمر
ول يويل ذل  إل ثقة مأموان عارفا ]مبا يتوله كافيا ملا يتقلده من ) (14)ألنه وضع لذلك

 (15)لتحقق املقصود املطلوب من الوالية.[ (األعمال
خوفا من حدوث ما ال  (ول يدع الساال عن أخبارهم والبحث عن أحكامهم) :قال 

 جيوز منهم. 
وينظر يف أموال الفيء واخلراج واجلزية ويصرف ذل  يف األهم فاألهم من ) :قال

 = ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) ولكن (.1)
 (  يف "ج" ) يسنت (.2)
 (  ) األحكام ( ليست يف "ب" ويف "ج" ) احلكام (.3)
(، ومن طريقه البيهقي يف 534( رقم األثر )3/1098)عن احلسن البصري سعيد بن منصور يف )السنن(  (  أخرجه4)

( يف كتاب آداب القاضي، يف ابب مشاورة الوايل والقاضي يف األمر، قال حمقق سنن 10/109)السنن الكربى()
  سعيد بن منصور الدكتور سعد آل محيد: ضعيف لالنقطاع بني ابن شربمة واحلسن.

 (  ) قد ( ليست يف "ب".5)
 ( ليست يف "ب" و "ج".(  ) الراشدون 6)
  .1/421: تفسري ابن كثري (  انظر7)
 (  يف "ب" ) ويلزم ( ويف "ج" ) وميكن (.8)
 (  ) أمر ( ليست يف "ج".9)
 (  ) وأمر ( ليست يف "ب".10)
 (  يف "ب" ) والقضاء ( ويف "ج" ) القضاة (.11)
يف الشرع: ، و على فالن أنكر عليه قبيح فعله ناحلسبة: يف اللغة: بكسر احلاء وإسكان السني، تقول احتسب فال  (12)

السلطانية:  ، األحكام4/115هي أمر ابملعروف إذا ظهر تركه، وهني عن املنكر إذا ظهر فعله. انظر: لسان العرب 
240. 

 "ج" ) واألمراء (. (  يف13)
 "ب" زايدة ) قال (. (  يف14)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".15)
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 (2)وحفر األهنار وأرزاق القضاة (1)املصاحل من سد الثوور وأرزاق األجناد وسد البثوق
املرافق  (3)واملاذنني وغري ذل  من املصاحل وينظر يف أموال الصدقات ومصارفها ويتأمل

 .(6)وهللا أعلم (يف مواضعها (5)على ما ذكرانها/ (4)واملعادن ومن يقطعها

 ــــــــــــــ
 .1/38لباء والثاء، مجع بـَْثق وهو موضع انبثاق املاء من هنر وحنوه. انظر: املعجم الوسيط البـ ث وق: بضم ا ( 1)
 (  ) القضاة ( ليست يف "ب".2)
 "ب" و "ج" زايدة ) أمر (. (  يف3)
 "ج" ) يقطعهما (. (  يف4)
 / ب من "ج".248(  هناية ل 5)
 (  ) وهللا أعلم ( ليست يف "ب" و "ج".6)
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 كتاب األقضية
 (3)/(2)القاضي (1)دبأباب والية القضاء و

 
ألنه ينفذ األحكام وميضيها وحيتمل أن  ؛هواحلكم ومسي القاضي قاضيا وحاكما القضاء

قاضيا إلجيابه احلكم على من جيب عليه وحيتمل  (4)يكون ]القضاء من اإلجياب فسمي القاضي
 . (8)إذا منعته (7)ملنعه من الظلم يقال حكمت الرجل وأحكمته (6)تسميته حاكما (5)أن يكون[
: ) إن هللا ال يقدس أمة ليس لقوله  (القضاء فرض على الكفاية (9)ولية): قال

عن  (13)ابملعروف أو هنيا (12)وألنه إما أن يكون أمرا ،(11)( من أيخذ للضعيف حقه (10)فيهم
يف الطباع فال بد من حاكم  (4)مركبة (3)؛ وألن املظامل(2)(1)كفاية  (14)املنكر، وأميا كان فهو فرض

 ــــــــــــــ
 ب ( ليست يف "ج".(  ) القضاء وأد1)
 (  يف "ب" زايدة ) والية القضاء فرض على الكفاية (.2)
 / ب من " أ ". 234(  هناية ل3)
 (  ) القاضي ( ليست يف "ج".4)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".5)
 (  ) حاكما ( ليست يف "ب".6)
 (  يف "ج" زايدة ) أي (.7)
 .4/497، مغين احملتاج 2/391، فتح اجلواد4/1797تاج ، عجالة احمل12/131: لسان العرب (  انظر8)
 (  ) والية ( ليست يف "ج".9)
 (  يف "ج" ) فيها (.10)
( يف كتاب الفنت، ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، رقم 2/1329أخرجه ابن ماجة يف )السنن( )  (11)

اب القاضي، ابب ما يستدل به على أن ( يف كتاب آد10/94(، والبيهقي يف )السنن الكربى( )4010احلديث )
، يف ابب ذكر وفاة أيب سفيان، ( يف كتاب معرفة الصحابة4/286القضاء... إىل آخره، واحلاكم يف )املستدرك( )

، وصححه إال ابن ماجة فقد رواه من حديث جابر  (، كلهم من حديث أيب سفيان 5166رقم احلديث )
 (.1/379صغري( )الشيخ األلباين يف )صحيح اجلامع ال

 (  يف "ج" ) آمراً (.12)
 (  يف "ج" ) انهياً (.13)
 (  يف "ب" و "ج" زايدة ) على (.14)
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 .(6)املظلوم من الظامل (5)لينصف
حىت لو  (9)أي (تعني عليه ويلزمه طلبه (8)مل يكن من يصلح إل واحداا  (7)فإن): قال 

فإن ، )(10)أنه احتاج إىل بذل مال لزمه بذله كما يلزمه شراء الرقبة للكفارة والطعام للمجاعة
 . (11)ويستحب أن يقول إذا دعي مسعا وطاعة ،لكفاية ال حتصل إال بهألن ا (امتنع أجرب عليه

 (13): )من استقضى فكأمنالقوله  ((12)وإن كان هناك غريه كره أن يتعرض له): قال
  .(14)( ذبح بغري سكني

 ؛(16)فال يكره (15)إل أن يكون حمتاجا فال يكره لطلب الكفاية، أو خامال): قال

 = ــــــــــــــ
 (  يف "ب" و "ج" ) الكفاية (.1)
 .4/498، مغين احملتاج 9/96، أسىن املطالب 16/7: احلاوي الكبري (  انظر2)
 (  يف "ج" ) الظلم (.3)
 (  يف "ج" ) مركب (.4)
 نصف (.(  يف "ج" ) ي5)
 .2/591، فيض اإلله املالك 4/498، مغين احملتاج 3/376: املهذب (  انظر6)
 (  يف "ب" ) وإن (.7)
 (  يف "ب" ) واحد (.8)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".9)
 . 2/591، فيض اإلله املالك 4/499، مغين احملتاج 9/96: أسىن املطالب (  انظر10)
 . 8/236، هناية احملتاج 4/499، مغين احملتاج 11/92لطالبني ، روضة ا3/376: املهذب (  انظر11)

 (  يف "ب" و "ج" ) له أن يتعرض (.12)
 (  يف "ب" ) كأمنا (.13)
(، 3571( يف كتاب األقضية، ابب يف طلب القضاء، رقم احلديث )5-4/4أخرجه أبو داود يف )السنن( ) (14)

(، والرتمذي يف 2308ب ذكر القضاة، رقم احلديث )( يف كتاب األحكام، اب2/774وابن ماجة يف )السنن( )
(، وقال: 1325يف القاضي، رقم احلديث ) ( يف كتاب األحكام، ابب ما جاء عن رسول هللا 3/614)السنن( )

آداب القاضي،  ( يف كتاب10/96( )حديث حسن غريب من هذا الوجه((، والبيهقي يف )السنن الكربى ))هذا
، قال احلافظ ابن حجر يف هية تويل أعماهلا... إىل آخره، وكلهم من حديث أيب هريرة ابب كراهية اإلمارة وكرا

 (: وأعله ابن اجلوزي فقال: هذا حديث ال يصح، وليس كما قال.449-4/448( ))التلخيص احلبري
 . 1286، القاموس احمليط: 5/160اخلامل: بفتح اخلاء وكسر امليم، اخلفي. انظر: لسان العرب  ( 15)
 يف "ب" زايدة ) له (.  (16)
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  . (1)بل هو مستحب يف هاتني احلالتني (لنشر العلم
 (كل واحد منهم يف موضع  (2)وجيوز أن يكون يف البلد قاضيان وأكثر وينظر): قال

  .(3)ألنه نيابة عن اإلمام فكان على حسب االستنابة
احد وحق واحد على أحد وال جيوز أن جيعل القضاء إىل اثنني يف مكان واحد وزمان و 

 . (6)تنقطع اخلصومة (5)ألهنما رمبا اختلفا فال ؛(4)الوجهني
من (8)ألنه / (إليه اإلمام (7)ول يصح القضاء إل بتولية اإلمام أو من فوض/): قال

 . (9)املصاحل العظام
فحّكماه يف مال ففيه قولن  (10)فإن حتاكم رجالن إىل رجل يصلح للقضاء): قال
ألن من اعترب رضامها يف  (نه ل يلزم ذل  احلكم إل أن يرتاضيا به بعد احلكمأحدمها: أ

 . (11)احلكم اعترب رضامها يف لزوم احلكم
وجيوز التحكيم يف األموال على  ،(12)]كما يف احلاكم (والثاين: أنه يلزم بنفس احلكم)

  (13)القولني مجيعا.[
حاكم مل  (3)وإن كان مث، (2)اجلواز قوالن حاكم ففي (1)إن مل يكن مثَّ  :اخلراسانيون (14)قال

 ــــــــــــــ
 . 4/1798, عجالة احملتاج 13/13، البيان 8/169: التهذيب (  انظر1)
 (  يف "ب" و "ج" ) ينظر (.2)
 . 2/592فيض اإلله املالك  ,13/25، البيان 3/379: املهذب (  انظر3)

 .11/121، روضة الطالبني 12/435وأصحهما: اجلواز. انظر: فتح العزيز  ( 4)
 ج" ) وال (.(  يف "5)
  .4/508، مغين احملتاج 3/379: املهذب (  انظر6)
 / ب من "ب".151(  هناية ل 7)
  0/ أ من " أ "235(  هناية ل8)
 . 4/1801، عجالة احملتاج 3/378, املهذب 13/7: احلاوي الكبري(  انظر9)
 (  ) للقضاء ( ليست يف "ج".10)
 .9/132، أسىن املطالب 11/121روضة الطالبني ، 13/23، البيان 197-8/196: التهذيب (  انظر11)
 املصادر السابقة. (  انظر12)

 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".13)
 (  يف "ج" ) وقال (.14)
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 . (4)جيز
فقد )أي على قولنا أنه يلزم بنفس احلكم  (فإن رجع فيه أحدمها قبل أن حيكم): قال
ألنه يؤدي  (وقيل: ل جيوز)، (5)ألن احلكم إمنا يلزم إذا وجد الرتاضي حال احلكم (قيل: جيوز
  .(7)متنع احملكوم عليهيلزم حكم ألنه إذا همَّ ابحلكم ا (6)إىل أن ال
والقصاص وحد القذف فقد قيل:  (9)اللعان(8)وإن حتاكما إليه يف النكاح و): قال
وقيل: )، (10)ألن من صح حكمه يف حكم من األحكام صح يف مجيع األحكام كاحلاكم( جيوز

 . (12)الشرع فاحتيط هلا (11)ألن هذه األحكام غلظ فيها (ل جيوز
حرا ، )(14)[(13)]ألنه حيتاج إىل خمالطة الرجال(اضي ذكراوينبوي أن يكون الق): قال

 .(15)ألن هذه الصفات ملا اعتربت يف الشاهد ففي احلاكم أوىل (ابلوا عاقال عدل
 .(16)ألن اجلاهل ال يكون مفتيا فأوىل أن ال يكون قاضيا (عاملا): قال 

الشرع من  (1)واعلم أنه ينبغي أن يكون من أهل االجتهاد أي متمكنا من درك أحكام/

 = ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) مثت (.1)
 (  يف "ب" زايدة ) قال (.2)
 (  يف "ج" ) مثت (.3)
 .11/121 ، روضة الطالبني12/437واألظهر: أنه ال فرق. انظر: فتح العزيز ( 4)
 . 593/ 2، فيض اإلله املالك 4/507, مغين احملتاج 13/24: البيان (  انظر5)
 (  ) ال ( ليست يف "ب".6)
 .4/1801، عجالة احملتاج 13/507، البيان 3/378: املهذب (  انظر7)
 (  ) النكاح و ( ليست يف "ج".8)
 (  يف "ب" ) اللعان والنكاح ( بدل ) النكاح واللعان (.9)
 .    4/1801عجالة احملتاج  ،12/437، فتح العزيز 8/197: التهذيب (  انظر10)
 (  يف "ج" زايدة ) يف (.11)
  .8/342هناية احملتاج  ،13/24، البيان 8/197، التهذيب 3/379: املهذب (  انظر12)
 . 9/99، أسىن املطالب 8/167التهذيب  ,3/378: املهذب (  انظر13)

 من "ب". (  ما بني املعقوفني سقط14)
 .4/480، حتفة احلبيب 4/1798، عجالة احملتاج 8/167: التهذيب (  انظر15)
 . 2/391, فتح اجلواد 12/415، فتح العزيز 13/17: البيان (  انظر16)
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  (2)غري تقليد
فإذا كان يعتقد مذهب الشافعي  ،(4)ذلك فالعامل املقلد مقدم على اجلاهل (3)إن تعذرف

فة رمحه هللا أو ابلعكس يأيب حن (6)مسألة معينة إىل مذهب/ (5)رمحه هللا فأدى اجتهاده يف
  .(8)إليه اجتهاده (7)حكم مبا أدى/

  .(11)(10)كم مبذهب غريه ألنه مّتهمأنه ال حي :(9)وحكى يف احلاوي وجها
 .(14)األمور (13)فمجرد العلم ال يكفي هلذه (12)وال بد مع ذلك من كفاية الئقة ابلقضاء

النيب  (17)؛ ألن(16)(15)]أي ال يكتب وهو الصحيح (وقيل: جيوز أن يكون أمّيا): قال
  ]ف الذين كانوا عند الذي يقرأ عليه خبال (19)ألنه رمبا حيّرف (وقيل: ل جيوز)، (18)كان أميا

 = ــــــــــــــ
 / أ من "ج". 285(  هناية ل 1)
 .8/238, هناية احملتاج 13/17، البيان 8/167: التهذيب (  انظر2)

 (  يف "ج" زايدة ) عليه (.3)
 .12/418: فتح العزيز (  انظر4)
 (  يف "ب" ) إىل (.5)
 / أ من "ب".152(  هناية ل 6)
 . 0/ ب من " أ "235(  هناية ل7)
 .117/ 8: حلية العلماء (  انظر8)

 (  يف "ج" زايدة ) آخر (.9)
 (  يف "ج" زايدة ) فيه (.10)
 . 13/25احلاوي الكبري   (11)
 (  ) ابلقضاء ( ليست يف "ج".12)
 (  يف "ب" ) هبذه (.13)
 .2/594، فيض اإلله املالك 9/102: أسىن املطالب (  انظر14)
 (  ) وهو الصحيح ( ليست يف "ج".15)
 . 11/97، روضة الطالبني 417/ 12. انظر: فتح العزيز وهو كما قال ( 16)
 (  يف "ج" ) وألن (.17)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".18)
 (  يف "ج" ) حرََّف (.19)
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 (3)، وال جيوز أن يكون أصم(2)لعلمه من جهة الوحي (1)فإهنم كانوا ثقات ولو حرفوا النيب 
 . (6)[(5)، ]وال جيوز أن يكون أعمى(4)وال أخرس وإن كان يفهم ابإلشارة على أصح الوجهني

 . (7)كما يف اإلمام  (واألفضل أن يكون شديدا من غري عنف لينا من غري ضعف): قال
وإذا وىل اإلمام رجال كتب له العهد ووصاه بتقوى هللا تعاىل والعمل مبا يف ): قال
لتثبت  (وأشهد على التولية شاهدين) ،(11)(12) (10)اقتداء ابلنيب ؛(9)استحبااب (8)أي (العهد

 وقيل: إن كان البلد قريبا حبيث )، (13)هبما التولية أي ابإلخبار من جهتهما
ويعترب يف عقد ، (16)حلصول املقصود ابالستفاضة (مل يلزم اإلشهاد (15)به اخلرب (14)يتصل

 .(17)والية القضاء اإلجياب والقبول
 (18)فإن قال فوضت إليك القضاء أو رددت إليك القضاء أو أسندت إليك القضاء

 :فوجهان
 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) حرفوه (.1)
 . 22/322، تكملة اجملموع للمطيعي 4/485، حتفة احلبيب 13/21: البيان (  انظر2)
 (  يف "ب" ) أصماً (.3)
 .11/97، روضة الطالبني 12/417. انظر: فتح العزيز وهو كما قال ( 4)
 .2/594إلله املالك , فيض ا8/238، هناية احملتاج 11/96، روضة الطالبني 8/167: التهذيب (  انظر5)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".6)
 .9/102، أسىن املطالب 13/22, البيان 3/378: املهذب (  انظر7)
 (  ) أي ( ليست يف "ج".8)
 . 4/490، حتفة احلبيب 4/1804، عجالة احملتاج 11/131: روضة الطالبني (  انظر9)
 (  يف "ب" و "ج" ) برسول هللا (.10)
  لعمرو بن حزم، ملا وجهه إىل اليمن، وقد تقدم خترجيه. ه ككتاب   (11)
 . 26-13/25: البيان (  انظر12)
 .2/598، فيض اإلله املالك 8/249، هناية احملتاج 11/131: روضة الطالبني (  انظر13)
 ) إليه ( ويف "ج" ) به (.زايدة  "أ  " (  يف14)
 (. اخلرب ) به "ج" ويف " أ "به ( ليست يف  (  )15)
 .8/249، هناية احملتاج 8/119، حلية العلماء 3/380: املهذب (  انظر16)

 .9/125، أسىن املطالب 13/22: احلاوي الكبري (  انظر17)
 (  ) إليك القضاء ( ليست يف "ب".18)
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استخلفتك على  (2)وليتك القضاء أو (1)أحدمها: أنه صريح كقوله قلدتك القضاء أو
  .(3)و استنبتك على القضاء،[القضاء ]أ

  .(4)والثاين: أنه كناية
اعتمدت عليك يف  (6)كقوله: عولت عليك يف القضاء أو  (5)أنه يصح: وذكر يف احلاوي

 . (7)القضاء
يف النظر ملا بلغته الوالية قبل القبول فهل يكون  (9)فشرع (8)ولو كان املوىل غائبا/

والثاين: ال يكون قبوال حىت يصرح  (11)قبوال،/ أحدمها يكون :قبوال ن فيه وجهان (10)ذلك
 . (12)ابلقبول

ألنه  (ويسأل القاضي عن حال البلد ومن فيه من الفقهاء واألمناء قبل دخوله): قال
 . (13)حيتاج إىل معرفتهم فاستحب تقدمي ذلك

دخل املدينة يوم  ألن النيب  (ويستحب أن يدخل صبيحة يوم الثنني): قال
 .(14)االثنني

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) و (.1) 
 (  يف "ج" ) و (.2)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".3)
  .8/119، حلية العلماء 13/22كبري الوجهني يف: احلاوي ال (  انظر4)
 (  يف "ب" ) أصح ( ويف "ج" ) صريح (.5)
 (  يف "ب" و "ج" ) و (.6)
 .13/22احلاوي الكبري ( 7)

 / ب من "ب".152(  هناية ل 8)
 "ج" ) وشرع (. (  يف9)
 (  ) ذلك ( ليست يف "ب".10)
  0/ أ من " أ "236(  هناية ل 11)
  .13/23: احلاوي الكبري (  انظر12)
 .4/1805، عجالة احملتاج 11/132، روضة الطالبني 13/26البيان  ,3/378: املهذب (  انظر13)
وأصحابه إىل  ( يف كتاب فضائل الصحابة، يف ابب هجرة النيب 3/1421البخاري يف )صحيحه() (  أخرجه14)

  ( من حديث عائشة رضي هللا عنها.3694املدينة، حديث رقم )
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 .(3)للخرب املشهور (اخلميس (2)السبت أو (1)فإن فاته دخل: )قال
أبن  (5)أي (وجيمع الناس (4)وينزل يف وسط البلد ليتساوى يف قصده الناس): قال 

قد قدم فاحضروا لسماع عهده فإن كان  (7)القاضي (6)يبعث مناداي ينادي يف البلد أن فالان
 . (8)البلد كبريا اندى يومني أو ثالثة

ويتسلم احملاضر والسجالت من ) ،(9)ليعلموا ابلوالية (ويقرأ عليهم العهد): قال
 (10)ألن النظر قد صار إليه وزال عن الذي كان قبله (القاضي الذي كان قبله

 ــــــــــــــ
 يوم (.(  يف "ب" زايدة ) 1)
 (  يف "ب" زايدة ) يوم (.2)
خيرج، إذا خرج يف سفر، إال يوم  قال: )لقلما كان رسول هللا  يشري الشارح إىل حديث كعب بن مالك ( 3)

اد، يف ابب من أراد غزوة فورَّى بغريها، ومن ( يف كتاب اجله3/1078أخرجه البخاري يف )صحيحه( )  اخلميس(
 (. 2789أحب اخلروج يوم اخلميس، حديث رقم )

 (  ) الناس ( ليست يف "ج".4)
 (  ) أي ( ليست يف "ب ".5)
 (  ) فالانً ( ليست يف "ج".6)
 (  ) القاضي ( ليست يف "ب".7)
 . 2/392تح اجلواد ، ف12/451، فتح العزيز 13/27، البيان 8/170: التهذيب (  انظر8)
 .3/380: املهذب (  انظر9)
 .11/132، روضة الطالبني 12/451، فتح العزيز 16/35: احلاوي الكبري (  انظر10)
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 فصل
وإن احتاج أن يستخلف يف أعماله لكثرهتا استخلف من يصلح أن يكون ) :قال 
يف االستخالف على  (2)إىل إذن اإلماموال حيتاج  ،املستخلف فيه (1)أي يف القدر (قاضيا
 .(6)ألن توليته إذن يف ذلك عرفا )5((4)الصحيح (3)املذهب
ألنه وضع للنظر يف املصاحل فجاز أن ينظر  (فقد قيل: جيوز (7)وإن مل حيتج): قال 

 (10)، فإن(9)كالوكيل  ؛وهو املذهب (وقيل: ل جيوز إل أن ياذن له يف ذل )، (8)بنفسه وبغريه
 . (11)ال جيوز فاستخلف وحكم ففي نفوذ حكمه قوالنقلنا 

هلا انظر وإقامة اجلمعة والعيد  (13)ميلك القاضي قبض الصدقات إذا مل يكن/(12)وهل /
 . (14)إذا مل ينتدب هلا اإلمام مبطلق الوالية ن فيه وجهان

إال أن يكون قد جعله انئبا عنه ففي جواز عزله  (15)وليس للقاضي عزل من واله اإلمام
  :وجهان

 ــــــــــــــ
 (  ) القدر ( ليست يف "ب".1)
 (  ) اإلمام ( ليست يف "ج".2)
 (  ) املذهب ( ليست يف "ب".3)
 ج".(  يف "ب" زايدة ) من املذهب ( و ) الصحيح ( ليست يف "4)
  .11/118، روضة الطالبني 12/433وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 5)

 .2/595فيض اإلله املالك  ,9/118، أسىن املطالب 12/433: فتح العزيز (  انظر6)
 (  يف "ب" زايدة ) منه (.7)
 .4/1799, عجالة احملتاج 13/27، البيان 3/380: املهذب (  انظر8)

 .119-11/118، روضة الطالبني 12/423تح العزيز . انظر: فوهو كما قال( 9)

 (  يف "ب" ) وإن (.10)
 . 11/119، روضة الطالبني12/433أصحهما: عدم نفوذه. انظر: فتح العزيز   (11)
 / ب من "ج".285(  هناية ل 12)
 / أ من "ب".153(  هناية ل 13)
  .11/125, روضة الطالبني12/439أصحهما: نعم. انظر: فتح العزيز  (14)
 .4/487، حتفة احلبيب 8/121: حلية العلماء (  انظر15)
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  (4)[(3)ليس له ذلك :كما لو استنابه هو، ]والثاين  ؛له ذلك (2)/(1)أن :أحدمها
  لقوله تعاىل: (وإن احتاج إىل كاتب استحب أن يكون مسلما) :قال

  
    

    
  (5). 

ليكون  (فقيها)، (9)خيدع (8)أي وافر العقل كيال (عاقال)، (7)جيور (6)كيال  (عدل): قال
، وال يشرتط من ذلك إال أن يكون ممن حيسن (11)من احملاضر والسجالت (10)عارفا مبا يكتب

  .الكتابة
 . (12)وقيل: يشرتط مجيع ما ذكرانه

فإن احتاج ) ،(13)نه رمبا منع من له ظالمةأي يكره أل (ول يتخذ حاجبا ول بوااب): قال
ول  (15)بعيدا من الطمع وأيمره أن ل يقدم خصما على خصم (14)اختذ حاجبا عاقال أمينا

ويوصي  (16)ول يقدم آخرا على أول) ،أي عند االستواء (خيص يف اإلذن قوما دون قوم
 ــــــــــــــ
 (  ) أن ( ليست يف "ج".1)
 / ب من " أ ". 236(  هناية ل2)
 . 11/126, روضة الطالبني12/443أن له ذلك. انظر: فتح العزيز  املذهب:( 3)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب" و "ج".4)
 ( من سورة آل عمران. 118( من اآلية )5)
 يف "ب" و "ج" ) لئال (.  (6)
 . 4/1806، عجالة احملتاج 13/20: البيان (  انظر7)
 (  يف "ب" و "ج" ) لئال (.8)
 .4/1806، عجالة احملتاج 13/20, البيان 3/385: املهذب (  انظر9)
 (  يف "ج" ) يكتبه (.10)
 .11/135, روضة الطالبني3/385: املهذب (  انظر11)
 . 11/135, روضة الطالبني 12/449. انظر: فتح العزيز الصحيح: أنه ال يشرتط  (12)

 .2/595, فيض اإلله املالك 40/ 13، البيان 8/171التهذيب  ( 13)
 (. أميناً عاقالً  " )ب"و  "أ  "(  يف 14)
 "ب" زايدة ) وال يقدم آخر على أول (. (  يف15)
 (  ) وال يقدم آخر على أول ( ليست يف "ب". 16)
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أي األجراء الذين  (انهالوكالء على اببه بتقوى هللا تعاىل وأيمرهم بطلب احلق ويوصي أعو 
ول يتخذ شهودا مرتبني ) ،(1)ألنه العدل (بتقوى هللا تعاىل والرفق ابخلصوم)حيضرون اخلصوم 
 .(4)غريهم (3)العدالة من (2)جلواز حتقق (ل يقبل غريهم

 . (6)(5)وقيل: إن أول من اختذ ذلك إمساعيل بن إسحاق املالكي
اء ثقات برائ من الشحناء بينهم وبني ويتخذ قوما من أصحاب املسائل أمن): قال
 من  (7)ليعرف حال من جيهل عدالته/) ،أي بسبب مذهب أو نسب أو غريمها (الناس
  (وجيتهد أن ل يعرف بعضهم بعضا) ،(9)بنفسه (8)ألنه ال ميكنه البحث عن ذلك (لشهود
 . (12)على التواطئ (11)جتمعهم األهواء (10)كيال

البينة يف غري عمله فإن فعل ذل  مل يعتد  (14)ل يسمعول يويل و  (13)ول حيكم): قال
 . (15)ألنه ال والية له فيه فأشبه سائر الرعية (به

 ــــــــــــــ
 .2/595, فيض اإلله املالك 40/ 13، البيان 8/171التهذيب  (  انظر:1)
 (  يف "ب" ) حتقيق (.2)
 (  يف "ج" ) يف (.3)
 .4/538، مغين احملتاج 11/167، روضة الطالبني 8/186، التهذيب 3/385: املهذب (  انظر4)
 -رمحه هللا-لطحان، تويف (  هو إمساعيل بن إسحاق بن إبراهيم القيسي القرطيب املالكي، أبو القاسم، املعروف اببن ا5)

 .16/502( هـ. انظر: سري أعالم النبالء 384سنة: )
 . 13/43: البيان (  انظر6)
 / ب من "ب".153(  هناية ل7)
 (  ) عن ذلك ( ليست يف "ب" و "ج".8)
 .9/141أسىن املطالب  ,4/1814: عجالة احملتاج (  انظر9)
 (  يف "ب" و "ج" ) لئال (.10)
 قول (.(  يف "ج" ) ال11)
  .11/172، روضة الطالبني12/505، فتح العزيز 13/48: البيان (  انظر12)
 (  ) وال حيكم ( ليست يف "ج".13)
 (  يف "ب" ) يستمع ( ويف "ج" ) يقبل (.14)
 .22/331، تكملة اجملموع للمطيعي 13/28، البيان 3/380: املهذب (  انظر15)
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  (1): )لعن هللا الراشي/لقوله  (ول جيوز أن يرتشي): قال
 .(3)(2)واملرتشي(
عن  لنهيه  (ممن مل تكن له عادة ابهلدية له قبل الولية (4)ول يقبل هدية) :قال

فإن مل تكن له خصومة ) ،(7)للتهمة (ول ممن كانت له عادة مادامت له خصومة) ،(6)(5)ذلك
  .(9)النتفاء التهمة ؛أرفع (8)أي ما مل يكن أكثر أو (جاز أن يقبل

 . (10)حسما للباب ؛وقيل: ال جيوز

 ــــــــــــــ
  0/ أ من " أ "237(  هناية ل1)
( يف كتاب األحكام، يف ابب ما 3/622(، واللفظ له، والرتمذي يف )السنن( )15/8د يف )املسند( )أمح (  أخرجه2)

(، وقال: حديث حسن صحيح، واحلاكم يف )املستدرك( 1336جاء يف الراشي واملرتشي يف احلكم، رقم احلديث )
(، وصححه احلاكم 7149ث )( يف كتاب األحكام، يف ابب لعن رسول هللا الراشي واملرتشي، رقم احلدي5/139)

  ووافقه الذهيب، وكذلك صححه حمققي مسند اإلمام أمحد.

 . 12/466فتح العزيز  ،13/30، البيان 8/174، التهذيب 3/381: املهذب (  انظر3)
 دية (.اهل" ) ب"و  "أ  "(  يف 4)
فظ البخاري: )استعمل رسول يشري الشارح إىل ما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث أيب محيد الساعدي، ول (5)

، فقال رسول رجال على صدقات بين س ليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم، وهذا هدية هللا 
ست يف بيت أبيك وأمك حىت  تيك هديتك إن كنت صادقا، مث خطبنا فحمد هللا وأثىن عليه، مث : فهال جلهللا 

قال: أما بعد، فإين أستعمل الرجل منكم على العمل مما والَّين هللا فيأيت فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت يل، 
م شيئاً بغري حقه إال لقي هللا حيمله يوم القيامة أفال جلس يف بيت أبيه وأمه حىت  تيه هديته، وهللا، ال أيخذ أحد منك

فألعرفن أحداً منكم لقي هللا حيمل بعرياً له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة تيعر، مث رفع يده حىت رئي بياض إبطه يقول: 
 اللهم هل بلَّغت بصر عيين ومسع أذين((.

ابب احتيال العامل ليهدي له، رقم ( كتاب احليل، 2560-6/2559احلديث أخرجه البخاري يف )صحيحه()
( يف كتاب اإلمارة، ابب حترمي هدااي العمال، رقم احلديث 3/1463(، ومسلم يف )صحيحه()6578احلديث )

(1832 .) 
، 12/467، فتح العزيز 13/32، البيان 8/174، التهذيب 3/381، املهذب 16/281: احلاوي الكبري (  انظر6)

  .22/335اجملموع للمطيعي تكملة  ،11/143روضة الطالبني 
 .12/468فتح العزيز  ،13/32، البيان 8/174، التهذيب 3/381: املهذب (  انظر7)
 (  يف "ج" ) و (.8)
  املصادر السابقة. (  انظر9)

 ،12/468فتح العزيز  انظر:، واملذهب األول. 13/33، البيان 8/174، التهذيب 16/283احلاوي الكبري ( 10)
= 
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 ألنه رمبا كانت له خصومة  (واألفضل أن ل يقبل): قال
 .(3)ب عليها وجيعلها يف بيت املالفإن قبل فاألوىل أن يثي ،(2)(1)مستنظرة

أهنا ترد إىل  :أحدها ،ففيه ثالثة أوجه (5)يقبل فقبل (4)وكل موضع قلنا ال جيوز أن
 .(6)أهنا ترد إىل بيت املال، والثالث: حكاه اخلراسانيون أهنا تكون للمهدى له :املهدي، والثاين

 .(8)احلكم يف عامل الصدقات إذا أخذ اهلدية (7)وكذلك 
 ((12)أمته(11)ول لعبده و (10)ول لولده (9)ول حيكم لنفسه ول لوالده): قال

 .(15)إذ ال هتمة (منهم خصومة حكم فيها بعض خلفائه (14)فإن اتفق ألحد) ،(13)للتهمة
  .وقيل: إن قلنا أن خليفته ينعزل مبوته مل حيكم له

 = ــــــــــــــ
  .11/143 روضة الطالبني

 (  يف "ب" و "ج" ) منتظرة (.1)
، روضة الطالبني 13/33، البيان 8/175، التهذيب 3/381، املهذب 16/284: احلاوي الكبري (  انظر2)

  .22/335تكملة اجملموع للمطيعي  ،11/143
  املصادر السابقة. (  انظر3)

 (  ) جيوز أن ( ليست يف"ج".4)
 (  ) فقبل ( ليست يف "ج".5)
، روضة الطالبني 12/468الصحيح: أنه يردها على مالكها، فإن مل يعرفه جعلها يف بيت املال. انظر: فتح العزيز و   (6)

11/143.  
 (  يف "ب" و "ج" ) وكذا (.7)
  .22/336تكملة اجملموع للمطيعي  ،13/34، البيان 8/174، التهذيب 285-16/284: احلاوي الكبري (  انظر8)
 ليست يف "ج".  (  ) و ال لوالده (9)
 (  يف "ب" ) وال لولده وال لوالده (.10)
 ) ال (.زايدة  "أ  " (  يف11)
 مته (.أل(  يف " أ " ) 12)
، روضة الطالبني 472-12/470فتح العزيز  ،13/30، البيان 8/193، التهذيب 3/380: املهذب (  انظر13)

  .22/332، تكملة اجملموع للمطيعي 11/145
 (.(  يف "ج" ) لواحد 14)
  .11/146، روضة الطالبني 8/193: التهذيب (  انظر15)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

623 

فعلى هذا حيكم  ،(1)أنه ال جيوز :أظهرمها ،فيه وجهان نوهل جيوز خلليفته أن حيكم له
 . (4)(3)حاكم آخر (2)له

  (8)/؛ال جيوز :(7)ثالثة أوجه أحدها (6)جواز احلكم لوالده وولده (5)ويف :قال يف احلاوي
، (11)وإن مل جيز أن يشهد له (10)جيوز أن حيكم له (9)كما ال جيوز أن يشهد له، والثاين: أنه

 . (13)ز أن حيكم له ابلبينةجيوز أن حيكم له ابإلقرار، وال جيو  (12)والثالث: أنه
  (ومن تعني عليه القضاء وهو مستون مل جيز أن أيخذ عليه الرزق من بيت املال): قال

أو  (17)أي أبن مل يكن له مال وال كسب (حمتاجا (16)كان/  (15)وإن) ،(14)كغريه من الواجبات
 (3)ضيعي (2)يلزمه أن (1)ألنه ال (جاز) ،(19)بسبب القضاء (18)له كسب ولكن يتعطل عليه

 ــــــــــــــ
 . 11/146، روضة الطالبني 12/473واملذهب جواز ذلك. انظر: فتح العزيز  ( 1)
 (  ) له ( ليست يف "ب".2)
 (  ) آخر ( ليست يف "ج".3)
  .12/473: فتح العزيز (  انظر4)
 (  يف "ج" ) يف (.5)
 (  يف "ج" ) لولده ووالده (.6)
 (  يف "ج" زايدة ) أنه (.7)
 / أ من "ب".154(  هناية ل8)
 (  ) أنه ( ليسن يف "ب".9)
 (  يف "ب" ) احلكم ( بدل من ) أن حيكم له (.10)
 (  ) له ( ليست يف "ج".11)
 (  ) أنه ( ليست يف "ب".12)
  .11/145 روضة الطالبني، 12/472 فتح العزيز انظر:، واملذهب األول. 16/202احلاوي الكبري   (13)
-12/457، فتح العزيز 13/14، البيان 8/175، التهذيب 3/377، املهذب 16/293: احلاوي الكبري (  انظر14)

  .22/318، تكملة اجملموع للمطيعي 458
 (  يف "ب" ) فإن (.15)
 / أ من "ج".286(  هناية ل 16)
 (  يف "ج" زايدة ) له (.17)
 (  يف "ج" ) عنه (.18)
للمطيعي  ، تكملة اجملموع11/137، روضة الطالبني 13/14، البيان 8/175، التهذيب 3/377: املهذب (  انظر19)

= 
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 . (5)نفسه ملراعاة حق غريه (4)أمر
 (7)ومن مل يتعني عليه جاز أن أيخذ ما حيتاج إليه لنفسه وحلاجته وللقرطاس) (6) :/قال

 .(9)ألن بيت املال مرصد للمصاحل وهذا منها (احملاضر (8)الذي يكتب فيه
 . (11)(10)ألنه حيتاج إليهم الحضار اخلصوم ؛راء من سهم املصاحلجَ وكذلك يعطي األ  

وجيوز أن )، (14)(13)ألنه أبعد عن التهمة (احتسب ومل أيخذ فهو أفضل (12)إن)و : قال
ويشهد ) ،(16)لغري اخلصمني ومل تعمل له على اخلصوص (15)أي إذا كانت (حيضر الولئم

 .(17)تطييبا لقلوهبم (مقدم الوائب ويسوي بني الناس يف ذل 
 امتنع يف حق  (2)عن احلكم (1)(18)فإن كثرت عليه وقطعه) :قال

 = ــــــــــــــ
22/318. 

 "ب" ) مل (. (  يف1)
 (  ) أن ( ليست يف "ج".2)
 (  يف "ج" ) تضييع (.3)
 (  ) أمر ( ليست يف "ب".4)
  .22/318، تكملة اجملموع للمطيعي 13/14، البيان 3/377: املهذب (  انظر5)
 / ب من " أ ". 237اية ل(  هن6)
 (  يف "ب" ) والقرطاس (.7)
 (  يف "ب" زايدة ) أي يكتب فيه (.8)
  .22/318، تكملة اجملموع للمطيعي 13/16، البيان 8/175، التهذيب 3/377: املهذب (  انظر9)
 (  يف "ج" ) اخلصم (.10)
  .22/318موع للمطيعي ، تكملة اجمل13/16، البيان 8/176، التهذيب 3/377: املهذب (  انظر11)
 إن (.ف(  يف " أ " ) 12)
 (  يف "ب" ) للتهمة (.13)
، تكملة اجملموع 12/459، فتح العزيز 13/14، البيان 3/377، املهذب 16/293: احلاوي الكبري (  انظر14)

  .22/318للمطيعي 
 (  يف "ج" ) كان (.15)
  .22/337ملة اجملموع للمطيعي ، تك13/35، البيان 8/175، التهذيب 3/381: املهذب (  انظر16)

 املصادر السابقة. (  انظر17)
 ه (.عت" ) وقطج"و  "أ  "(  يف 18)
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ويعود املرضى ويشهد اجلنائز فإن كثرت عليه أتى من ذل  مال يقطعه عن  (3)الكل
أرابهبا  (7)لقلب (6)الوالئم جرب (5)الوالئم أن حضور (4)والفرق بني ذلك وبني حضور (احلكم

واحلضور يف غريها لطلب الثواب  ،ميال منه (9)البعض دون البعض كان ذلك (8)فإذا حضر عند
 . (12)ما قدر عليه منه (11)مينع من إحراز (10)فال

 (15)وغريه أحلقه ،مقدم الغائب ابلوالئم (14)أن الشيخ رمحه هللا أحلق ههنا(13)واعلم /
 . (16)بعيادة املريض وهو الصواب

ويعتذر إىل الذي يدعوه ويعرفه اشتغاله ابحلكم ويسأله أن  : (17)قال الشافعي
 . (19)(18)هللحي

 = ــــــــــــــ
 يف "ب" زايدة ) ذلك (.(1)
 (  ) عن احلكم ( ليست يف "ج".2)
 "ب" زايدة ) قال (. (  يف3)
 (  ) حضور ( ليست يف "ج".4)
 (  ) حضور ( ليست يف "ج".5)
 ج" ) تطييب (.(  ) جرب ( ليست يف "ب" ويف "6)
 "ب" و "ج" ) لقلوب (. (  يف7)
 (  ) عند ( ليست يف "ج".8)
 (  ) ذلك ( ليست يف "ب".9)
 "ب" ) وال (. (  يف10)
 (  يف "ج" ) األجر (.11)
  .22/339، تكملة اجملموع للمطيعي 13/35، البيان 3/382، املهذب 16/45: احلاوي الكبري (  انظر12)
 / ب من "ب".154(  هناية ل13)
 (  يف "ج" ) هنا (.14)
 (  يف "ب" ) أحلق (.15)
  املصادر السابقة، وأحلق الشيخ مقدم الغائب بعيادة املريض يف املهذب. (  انظر16)
 (  يف "ب" ) مالك (.17)
 ) حيلله (.و "ب"  "أ  (  يف "18)
  .393خمتصر املزين ص: ( 19)
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أمور املسلمني من القضاة واألئمة  (2)أصحابنا فيمن يتوىل (1): اختلفقال يف املستظهري
يسقط عنهم  (3)أهنم كغريهم يف الندب، والثاين: أنه :أحدها :يف حضور الوالئم على ثالثة أوجه

 . (5)وإن كان غري مرتزق حضر ،إن كان مرتزقا مل حيضر (4)فرض اإلجابة، والثالث: أنه
ول جائع ول عطشان ول مهموم ول فرحان ول ول يقضي وهو غضبان ): قال

حمتاج إىل  (7)أي (واملرض يقلقه ول يقضي وهو حاقن (6)يقضي والنعاس يولبه ول حيكم
لقوله  (ول يف حر مزعج ول برد مامل) ،(11)حمتاج إىل التغوط (10)أي (ول حاقب) (9)/(8)البول
وألن يف هذه األحوال ال يتوفر على االجتهاد  ،(13)(12)( : ) ال يقضي القاضي وهو غضبان

 . (16)عندها (15)فكره له احلكم (14)الشتغال قلبه

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) واختلف (.1)
 (  يف "ج" ) توىل (.2)
 ( ليست يف "ج". (  ) أنه3)
 (  ) أنه ( ليست يف "ب" و "ج".4)
  .8/128حلية العلماء ( 5)

 (  يف "ب" ) يقضي (.6)
 (  يف "ج" زايدة ) هو (.7)
 . 1536، القاموس احمليط: 359(  انظر: حترير ألفاظ التنبيه: 8)
  0/ أ من " أ "238(  هناية ل9)
 (  يف "ج" زايدة ) وهو (.10)
 . 1/187، املعجم الوسيط 3/67ألمساء واللغات (  انظر: هتذيب ا11)
يف ابب: هل  ،(يف كتاب: األحكام6/2616(  أخرجه البخاري بلفظ ) ال يقضني حكم بني أثنني وهو غضبان ( )12)

(،ومسلم بلفظ ) ال حيكم أحد بني أثنني وهو غضبان ( 6739يقضي القاضي أو يفيت وهو غضبان،رقم احلديث )
، كالمها (1717يف ابب:كراهة قضاء القاضي وهو غضبان،رقم احلديث )،: األقضية(يف كتاب3/1342-1343)

 .من حديث أيب بكرة رضي هللا عنه
، تكملة اجملموع للمطيعي 13/37، البيان 8/173، التهذيب 3/382، املهذب 16/33: احلاوي الكبري (  انظر13)

22/340.  
 (  يف "ب" زايدة ) وفكره (.14)
 كم (.(  يف "ج" ) أن حي15)
  .22/340، تكملة اجملموع للمطيعي 13/37، البيان 8/173، التهذيب 3/383: املهذب (  انظر16)
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حكم يف حالة الغضب  ألن النيب  ((1)فإن حكم يف هذه األحوال نفذ حكمه): قال
 . (4)(3()2)بني الزبري واألنصاري

إليه كل أحد ول  (6)يصل (5)ويستحب أن جيلس للحكم يف موضع فسيح ابرز): قال
ول جيلس للقضاء يف )، (8)رمبا قدم البواب املتأخر وأخر املتقدم (7)ألنه (حيتجب إل لعذر

نيت إمنا ب ،: ) ال وجدهتا(10)الضالة يف املسجد (9)لقوله عليه السالم للذي أنشد (املسجد
 . (12)(11)(املساجد لذكر هللا تعاىل والصالة فيها

 (1)[(15)أو النتظار صالة (14)أي لالعتكاف ((13)فإن اتفق جلوسه ]فيه): قال
 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) ما حكم به (.1)
 (  يف "ب" ) األنصاري والزبري (.2)
-4/1829ومسلم ) (،2231رقم احلديث ) سكر األهنار، ابب ،(يف كتاب املساقاة2/832(  أخرجه البخاري ) 3)

من حديث عبد هللا بن الزبري كالمها   (2357رقم احلديث ) ،وجوب اتباعه  يف ابب الفضائل، كتاب(يف   1830
. 

، تكملة اجملموع للمطيعي 13/38، البيان 8/173، التهذيب 3/383، املهذب 16/34: احلاوي الكبري (  انظر4)
22/340.  

 ابرز فسيح (. " )ب" و "أ  " (  يف5)
 (  يف "ب" ) ليصل (.6)
 (  يف "ب" ) فإنه (.7)
، تكملة اجملموع للمطيعي 13/40، البيان 8/171، التهذيب 3/384، املهذب 16/29: احلاوي الكبري (  انظر8)

22/342.  

 (  يف "ب" ) نشد (.9)
 (  ) يف املسجد ( ليست يف "ج".10)
النهي عن نشد الضالة ( يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، يف ابب 1/397أخرج حنوه مسلم يف )صحيحه( )  (11)

 . (، من حديث بريدة 569يف املسجد وما يقوله من مسع الناشد، رقم احلديث )

، 13/39، البيان 8/172، التهذيب 8/125، حلية العلماء 3/384، املهذب 16/31: احلاوي الكبري (  انظر12)
 .22/342تكملة اجملموع للمطيعي 

 (  يف "ج" ) فيها (.13)
يف الشرع: اللبث يف و  اللغة: من اعتكف يعتكف اعتكافا، وهو اإلقامة على الشيء ولزومه.االعتكاف: يف  ( 14)

 .110، حتفة الطالب: 10/243املسجد من شخص خمصوص بنية. انظر: لسان العرب 
  .22/342، تكملة اجملموع للمطيعي 13/39: البيان (  انظر15)
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ما روي أن الصحابة قضوا  (4)حيمل وعليه (مل يكره أن حيكم بينهما (3)اخلصمان/ (2)فحضره)
 . (5)قضااي يف املسجد

 خري اجملالس ما استقبل به القبلة ) لقوله  (ويستحب أن جيلس مستقبل القبلة): قال
وحكي عن بعض  ((8)وجيلس وعليه السكينة والوقار من غري جربية ول استكبار)، (7)(6)(

 . (11)من غري ضعف (10): شدة من غري عنف ولينا(9)ف أنه قالالسل
من  (14)ما حيتمع (13)ليرتك فيه (12)أي (ويرتك بني يديه القمطر خمتوما): قال
 .(15)احملاضر

 = ــــــــــــــ
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".1)
 ضر (.(  يف "ج" ) فح2)
 / أ من "ب".155(  هناية ل 3)
 (  يف "ج" ) محل (.4)
، 11/138، روضة الطالبني 13/39، البيان 8/172، التهذيب 3/384، املهذب 16/31: احلاوي الكبري (  انظر5)

  .22/342تكملة اجملموع للمطيعي 
جملالس ما استقبل به القبلة، ( يف كتاب األدب، يف ابب أشرف ا384-5/383أخرجه احلاكم يف )املستدرك( )  (6)

(، قال الذهيب عنه: هشام مرتوك، وحممد بن معاوية كذبه الدارقطين، فبطل احلديث، والبيهقي 7778رقم احلديث )
( يف كتاب الصداق، ابب ما جاء يف تستري املنازل، كالمها من حديث ابن عباس _ 7/272يف )السنن الكربى( )

اجملالس(( بدل ))خري اجملالس((، وضعفه ابن حجر يف )التلخيص احلبري( رضي هللا عنهما _ بلفظ: ))أشرف 
 (. 125(، وكذلك األلباين يف )ضعيف اجلامع الصغري: 2/560)

  .22/367، تكملة اجملموع للمطيعي 2/597، فيض اإلله املالك 13/67، البيان 391-3/390: املهذب (  انظر7)
 (  يف "ج" ) انكسار (.8)
 ( ليست يف "ج". (  ) أنه قال9)
 (  يف "ج" ) ولني (.10)
  .13/22: البيان (  انظر11)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".12)
 (  ) فيه ( ليست يف "ج".13)
 "ج" ) جيمع (. (  يف14)
  .22/368، تكملة اجملموع للمطيعي 11/139، روضة الطالبني 13/68، البيان 3/391: املهذب (  انظر15)
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وجتمع يف مكان واحد وتعّبأ وتشد يقال  (1)وأصل القمطر دفاتر احلساب وغريها تصر
 . (3)إذا عبيته وشددته (2)قمطرت احلساب قمطرة

 .(5)فتنتفي هتمة التحريف (ليشاهد ما يكتبه (4)وجيلس الكاتب بقربه): الق

 ــــــــــــــ
 "ب".(  ) تصر ( ليست يف 1)
 (  ) قمطرة ( ليست يف "ب".2)
 . 12/191، لسان العرب 1/685(  انظر: املغين يف اإلنباء 3)
 (  يف "ب" ) قريباً منه (.4)
 .13/68، البيان 8/190، التهذيب 3/391: املهذب (  انظر5)
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 فصل
 ،(4)(3)احتياطا للحق (من الشهود (2)إل مبشهد (1)ويستحب أن ل حيكم/) :قال 

 فإن اتفق أمر مشكل) ،(8)/(7)الذين هم من أهل االجتهاد (6)أي (من الفقهاء (5)ومبحضر)
ولكن  (حكم به (13)احلق (12)اتضح له (11)نفإ) ،(10)ماميف اإل (9)ملا بيناه (شاورهم فيه
  .(15)أن أيمرمها ابلصلح فإن مل يفعال حكم (14)يستحب له
 ،(17)ألنه جمتهد (مل يتضح أخره إىل أن يتضح ول يقلد غريه يف احلكم (16)وإن) :قال

ه ما يفوته كاحلكم بني املسافرين وهم على اخلروج جاز أن يقلد غري  (18)وقيل: إن حضره)
ألن ذلك موضع ضرورة وال ضرورة  (وليس بشيء) ،(20)على رأي (19)كما يف القبلة  (وحيكم

 ــــــــــــــ
 / ب من "ج".286(  هناية ل 1)
 (  يف "ج" ) مبحضر (.2)
 (  ) للحق ( ليست يف "ب".3)
 . 13/69، البيان 3/388: املهذب ظر(  ان4)
 (  يف "ج" ) مبحضر (.5)
 (  ) أي ( ليست يف "ب".6)
 .13/56، البيان 181-8/180، التهذيب 3/389، املهذب 16/48: احلاوي الكبري (  انظر7)

 / ب من " أ ". 238(  هناية ل8)
 (  يف "ب" ) ذكرانه (.9)
  تقدم ص( 10)
 (  يف "ج" ) فإن (.11)
 ( ليست يف "ج". (  ) له12)
 (  يف "ب" ) احلكم (.13)
 (  ) له ( ليست يف "ج".14)
  .13/124: البيان (  انظر15)
 (  يف "ج" ) فإن (.16)
 . 13/57، البيان 8/181، التهذيب 3/389: املهذب (  انظر17)
 (  يف "ج" ) حضر (.18)
 "ب" زايدة ) أي (. (  يف19)
  .13/57بيان ، ال8/181، التهذيب 3/389: املهذب (  انظر20)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

631 

 . (4)إىل من حيكم ابالجتهاد (3)ميكنه رد احلكم (2)ألنه (1)ههنا
له حق  (7)ألن األول (خصوم بدأ ابألول فاألول (6)حضره (5)وإن): قال

إل أن ) ،(11)يهم ضررا يف اإلقامةألن عل (فإن كان فيهم مسافرون قدمهم) ،(10)/(9)(8)السبق
دفعا للضرر عن  (فال يقدمهم) ،(14)كانوا مثل املقيمني أو أكثر  (13)أبن (12)أي (يكثروا
 .(15)املقيمني

 . (17)ال يقدمون وإن قّلوا إال برضا املقيمني :(16)وقيل
استوى مجاعة يف احلضور أو أشكل السابق منهم أقرع بينهم فمن  (18)فإن): قال

 ألنه ملّا انتفى املرجح تعينت القرعة كما يف  (مالقرعة قدِّ  (19)خرجت عليه

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) هنا ( و) ههنا ( ليست يف "ج".1)
 (  يف "ج" ) ال (.2)
 (  يف "ج" ) األمر (.3)
 .53-16/52احلاوي الكبري  (4)
 (  يف "ب" ) فإن (.5)
 (  يف "ج" ) حضر (.6)
 (  يف "ج" ) لألول (.7)
 (  يف "ج" ) مزية ( بدل من ) له حق السبق (.8)
 .2/599، فيض اإلله املالك 4/536، مغين احملتاج 13/75، البيان 8/184، التهذيب 3/392: املهذب (  انظر9)
 / ب من "ب". 155(  هناية ل 10)
، عجالة احملتاج 11/164، روضة الطالبني 13/76، البيان 8/184، التهذيب 3/392: املهذب (  انظر11)

  .4/537، مغين احملتاج 4/1813
 (  ) أي ( ليست يف "ب".12)
 يف "ب" ) فإن (. ( 13)
 .4/537مغين احملتاج  ،13/76، البيان 8/184، التهذيب 3/392، املهذب 16/289: احلاوي الكبري (  انظر14)

 .4/1813عجالة احملتاج  ،13/76، البيان 3/392، املهذب 16/289: احلاوي الكبري (  انظر15)
 (  ) قيل: ( ليست يف "ج".16)
  .13/76، البيان 3/392املهذب ، 16/289: احلاوي الكبري (  انظر17)

 (  يف "ب" ) وإن (.18)
 (  يف "ج" ) له (.19)
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 . (2)ببعض النساء (1)املسافرة
  .(4)دفعا للضرر عن الباقني ((3)ول يقدم السابق يف أكثر من حكومة): قال

 . (6)دعاوي (5)ثيقدم إىل ثال :وقال بعض اخلراسانيني
اإلقبال عليهما واإلنصات و  (7)ويسوي بني اخلصمني يف الدخول واجمللس): قال
لقوله صلىاهلل عليه وسلم: ) من ابتلي ابلقضاء بني املسلمني فليعدل بينهم يف حلظه  (إليهما

  .(10)(9)( (8)وإشارته ومقعده
 .(12)أنه واجب :ماأصحه ،واجب أو مستحب ن فيه وجهان (11)وهل ذلك

  :فإن سلم أحد اخلصمني على القاضي ففي فرض رده ثالثة أوجه
يرد عليه بعد احلكم. والثالث: يرد عليهما  (13)أحدها: أنه يرد عليه يف احلال، والثاين: أنه

 .(15)احلال (14)معا يف/
 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) املسافر (.1)
  .2/599، فيض اإلله املالك 4/1812، عجالة احملتاج 3/392: املهذب (  انظر2)
 (  يف "ب" ) خصومة ( ويف "ج" زايدة ) واحدة (.3)
 .11/164، روضة الطالبني 12/498فتح العزيز  ،13/75بيان ، ال3/392، املهذب 16/291 : احلاوي(  انظر4)
 ) ثلث (. أ " (  يف "5)
 .11/164، روضة الطالبني 12/498فتح العزيز  واملذهب هو األول. انظر: ( 6)

 (  يف "ج" ) يف اجمللس (.7)
 (  ) ومقعده ( ليست يف "ج".8)
(، 10قضية واألحكام وغري ذلك، رقم احلديث )( يف كتاب يف األ4/205أخرجه الدارقطين يف )السنن( ) (9)

( يف كتاب آداب القاضي، ابب إنصاف اخلصمني يف املدخل عليه... إىل 10/135والبيهقي يف )السنن الكربى( )
(، 4/469وضعفه ابن حجر يف )التلخيص احلبري( ) -رضي هللا عنها-آخره، واللفظ له، كالمها من حديث أم سلمة 

 (.8/240)إرواء الغليل( )والشيخ األلباين يف 
  ،13/77، البيان 393-3/392، املهذب 16/272: احلاوي الكبري (  انظر10)
 (  يف "ب" ) هو (.11)
  .11/161، روضة الطالبني 12/494وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 12)

 (  ) أنه ( ليست يف "ج".13)
  0/ أ من " أ "239(  هناية ل14)
قال األصحاب: يصرب حىت يسلم اآلخر، فيجيبهما، وقد يتوقف يف ذلك عند طول الفصل.  قال الرافعي والنووي: ( 15)

= 
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قدم املسلم على الكافر يف الدخول  (1)فإن كان أحدمها مسلما وايآخر كافرا): قال 
 .(3))2((: )ال تسووا بينهملقوله  (ورفعه عليه يف اجمللس

 . (4)وقيل: ليس له ذلك
ملا فيه  (ول حجة (7)دعوى (6)ول يلقن أحدا (5)ول يضيف أحدمها ول يسارّه): قال

ى إذ ال ضرر عل (أن يعلمه (9)ول يعلمه كيف يدعي، وقيل: جيوز) ،(8)من إظهار امليل
 .(16)(15)اخلصم (14)كسر قلب  (13)ذلك (12)ألن يف (واألول أصح) (11)،/(10)اآلخر

 = ــــــــــــــ
  .11/161، روضة الطالبني 12/493انظر: فتح العزيز 

 (  يف "ب" ) أحدمها كافراً واآلخر مسلماً (.1)
صمني يف املدخل ( يف كتاب آداب القاضي، يف ابب انصاف اخل10/136حنوه البيهقي يف )السنن الكربى( ) (  أخرج2)

(، والشيخ األلباين يف )إرواء الغليل( 4/469عليه...إخل، وضعفه احلافظ ابن حجر يف )التلخيص احلبري( )
(8/242 .) 

، 12/494فتح العزيز  ،13/79، البيان 8/183، التهذيب 3/393، املهذب 16/276: احلاوي الكبري (  انظر3)
 .22/374تكملة اجملموع للمطيعي 

 روضة الطالبني، 12/494، واألصح هو األول. فتح العزيز 3/393، املهذب 16/276: احلاوي الكبري (  انظر4)
11/161. 

 (  يف "ج" ) يشاوره (.5)
 (  يف "ج" ) أحدمها (.6)
 (  يف "ج" ) دعوة (.7)
موع تكملة اجمل ،13/80، البيان 8/183، التهذيب 3/393، املهذب 280، 16/278: احلاوي الكبري (  انظر8)

  .22/374للمطيعي 
 (  يف "ج" ) له (.9)
 .13/86، البيان 8/183، التهذيب 3/393، املهذب 16/278: احلاوي الكبري (  انظر10)

 / أ من "ب".156(  هناية ل 11)
 (  يف "ج" ) فيه (.12)
 (  ) ذلك ( ليست يف "ج".13)
 (  ) قلب ( ليست يف "ب".14)
 خصمه (.(  ) اخلصم ( ليست يف "ب" ويف "ج" ) 15)
  .13/86، البيان 8/183، التهذيب 3/393، املهذب 16/278: احلاوي الكبري (  انظر16)
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إىل  (2)وله أن يشفع له) ،(1)ألنه نفع هلما (وله أن يزن عن أحدمها ما لزمه): قال 
 . (3)ألن إجابة شفاعته إىل خرية املشفوع إليه (خصمه

 .(5)ألن احلبس عذاب( (4)وأول ما ينظر فيه أمر احملبسني): قال
اسم كل حمبوس وملاذا حبس وملن حبس وأيمر مناداي ينادي يف البلد ثالثة أايم  (6)فيكتب

قد عزم على النظر يف أمر احملبوسني يف اليوم الفالين فمن كان له  (7)أال إن القاضي فالن
احملبوسني  (10)فيها أمساء (9)كان ذلك اليوم وحضر الناس ترك الرقاع اليت  (8)حمبوس فليحضر فإذا

اسم احملبوس، وقال من خصم  (13)منها نظر يف (12)يده (11)ني يديه ومد يده إليها فما وقع يفب
 (15)ثقة إىل احلبس فيخرج خصمه وحيضر معه (14)فالن احملبوس فإذا قال خصمه أان بعث معه

 .(18)(17)احلكم ويفعل ذلك يف قدر ما يعلم أنه يتسع زمان النظر فيه يف ذلك اجمللس (16)جملس

 ــــــــــــــ
  .601-2/600، فيض اإلله املالك 13/80، البيان 8/183، التهذيب 3/393: املهذب (  انظر1)
 (  ) له ( ليست يف "ج".2)
 .13/80، البيان 8/183، التهذيب 3/393: املهذب (  انظر3)
 ج" ) احملبوسني (.(  يف "4)
 .22/368، تكملة اجملموع 2/601فيض اإلله املالك  ،13/69، البيان3/391، املهذب16/35 : احلاويانظر ( 5)

 (  يف "ج" ) ويكتب (.6)
 (  ) فالن ( ليست يف "ب".7)
 (  يف "ج" ) وإذا (.8)
 (  يف "ب" ) و (.9)
 (  يف "ب" و "ج" ) اسم (.10)
 .(  ) يف ( ليست يف "ج"11)
 (  يف "ج" ) بيده (.12)
 (  ) يف ( ليست يف "ب" ويف "ج" ) إىل (.13)
 (  ) معه ( ليست يف "ب".14)
 (  ) معه ( ليست يف "ب".15)
 (  يف "ب" ) اجمللس (.16)
 (  يف "ب" ) الوقت ( و ) اجمللس ( ليست يف "ج".17)
  .133-11/132الطالبني  روضة ،13/69، البيان 3/391، املهذب 36-16/35: احلاوي الكبري (  انظر18)
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ومن ادعى أنه  (1)ن حبس حبق رده إىل احلبس ومن حبس بوري حق خالهفم): قال 
 (4)ابن فالن (3)أي ينادي أال من كان له حق عند فالن (اندى عليه (2)حبس بوري خصم
 (7)والفرق بينه وبني/ (مث حيلفه وخيليه) ،(6)اإلشاعة ويراقب يف هذه املدة (5)فليحضر إيل حد/

فيكون  (12)حاضر (11)ميني أن مثة كان خصمه (10)غري (9)لى منخي (8)القسم قبله حيث قلنا أنه
فإن الظاهر أن من حيبسه  (13)الظاهر معه إذ األصل عدم خصم آخر وال كذلك ههنا

 . (17)(16)خصم (15)له (14)احلاكم
 (18)ألهنم يتصرفون يف حق من ال ميلك/ (مث ينظر يف أمر األيتام واألوصياء): قال

أي املنصوبني من جهة احلاكم للنظر يف  (نظر يف أمر أمناء القاضيمث ي) ،(20)(19)املطالبة مباله

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" زايدة ) قال (.1)
 (  يف "ب" ) حق (.2)
 (  يف "ب" ) عند فالن حق (.3)
 (  ) ابن فالن ( ليست يف "ب".4)
 / أ من "ج".287(  هناية ل 5)
  .11/133، روضة الطالبني 12/453فتح العزيز  ،13/71، البيان 16/36: احلاوي الكبري (  انظر6)
 / ب من " أ ". 239ل  (  هناية7)
 (  ) أنه ( ليست يف "ب" و "ج".8)
 (  ) من ( ليست يف "ب" و "ج".9)
 (  يف "ب" و "ج" ) بغري (.10)
 (  يف "ج" ) له خصم (.11)
 (  يف "ب" ) حاضراً (.12)
 (  يف "ج" ) هنا (.13)
 (  يف "ج" زايدة ) أن (.14)
 "ب" ) فله (. (  يف15)
 (  يف "ج" ) خصما (.16)
 .12/453فتح العزيز  ،13/72: البيان نظر(  ا17)
 / ب من "ب".156(  هناية ل 18)
 (  يف "ج" ) ملاله (.19)
، 12/454فتح العزيز  ،13/72، البيان 8/172، التهذيب 3/391، املهذب 16/39: احلاوي الكبري (  انظر20)

= 
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ابلضوال  (5)وأراد ((4()3)مث يف أمر الضوال واللقطة) ،(2)األيتام واحملجور عليهم ابلسفه (1)أموال
  .(9)(8)الدراهم والداننري وحنوها (7)وأراد ابللقطة ،(6)اإلبل والبقر والغنم اليت تضل عن أرابهبا

يف أمر األوقاف العامة وغريها من املصاحل يقدم من ذلك األهم  (10)وينظر أيضا
 . (11)فاألهم

كان القاضي قبله ل يصلح للقضاء نقض أحكامه كلها أصاب فيها   (12)إن)و : قال
 . (14)ال جيوز له القضاء فأشبه حكم آحاد الرعية (13)ألنه حكم ممن (أو أخطأ
 (16)م على القاضي قبله مل حيضره حىت يسأله عمااستعداه خص (15)إن)ف :قال
 فإن ادعى عليه مال ) ،(17)ألنه رمبا قصد أن يذله (بينهما

 = ــــــــــــــ
  .22/368تكملة اجملموع للمطيعي 

 (  يف "ب" ) أمر (.1)
  .12/455، فتح العزيز 13/73، البيان 16/41بري : احلاوي الك(  انظر2)
 (  يف "ب" ) واللقط (.3)
يف الشرع: هي ما وجد من حق ضائع ال ، و سم الشيء الذي جتده ملقى فتأخذهاللقطة: يف اللغة: بفتح القاف، ا  (4)

 .342، غاية البيان:331يعرف الواجد مستحقه. انظر: املصباح املنري: 
 .(  يف "ج" ) أراد (5)
  .217: املصباح املنري: (  انظر6)

 (  يف "ب" ) ابللقط (.7)
 (  يف "ب" ) وغريها (.8)
  .13/73: البيان (  انظر9)
 (  ) أيضاً ( ليست يف "ب".10)
  .12/455فتح العزيز  ،13/74، البيان 3/392، املهذب 16/42: احلاوي الكبري (  انظر11)
 إن (.ف" ) ج"و  "أ  " (  يف12)
 " ) من (.(  يف "ب13)
  .11/151، روضة الطالبني 13/63، البيان 8/182، التهذيب 3/389: املهذب (  انظر14)
 إن (.و " ) ج"و  "أ  "(  يف 15)
 (  يف "ج" زايدة ) كان (.16)
، تكملة اجملموع 11/129، روضة الطالبني 12/446فتح العزيز  ،13/64، البيان 3/390: املهذب (  انظر17)

  .22/365للمطيعي 
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 (4)عليَّ بشهادة فاسقني (3)أحضره وإن قال حكم (2)أو رشوة أخذها على احلكم (1)غصبه
قيم وقيل: ل حيضره حىت ي)، (7)كما لو ادعى عليه ماال  (فقد قيل: حيضره (6)عبدين (5)أو

ألنه تسهل إقامة البينة على احلكم ألنه يقع ظاهرا خبالف أخذ  (املدعي بينة أنه حكم عليه
  .(8)املال

 . (11)أنه حكم عليه بقضاء ما (10)يكفي أن يقيم البينة (9)وقيل:
فالقول قوله مع  (13)حضر وقال حكمت عليه بشهادة حرين عدلني (12)فإن): قال

واألول ) ،(16)صدقه (15)والظاهر (14)ألنه عدل أمني (ميني ميينه، وقيل: القول قوله من غري
 . (18)ادعي عليه خيانة فيحلف كاملودَع (17)ألنه أمني/ (أصح

 ــــــــــــــ
 (  ) غصبه ( ليست يف "ب".1)
 (  يف "ج" ) حكم (.2)
 (  ) حكم ( ليست يف "ج".3)
 (  يف "ج" ) عبدين (.4)
 (  ) أو ( ليست يف "ج".5)
 (  يف "ج" ) فاسقني (.6)
  .12/447فتح العزيز  ،13/64، البيان 8/194، التهذيب 3/390: املهذب (  انظر7)

 املصادر السابقة. (  انظر8)
 زايدة ) ال (. (  يف "ج"9)
 (  يف "ب" و "ج" ) بينة (.10)
 .13/64: البيان (  انظر11)

 "ب" ) وإن (. (  يف12)
 "ج" ) عدلني حرين (. (  يف13)
 (  ) أمني ( ليست يف "ج".14)
 (  يف "ج" ) فالظاهر (.15)
طالبني ، روضة ال12/447فتح العزيز  ،13/65، البيان 3/390، املهذب 16/176: احلاوي الكبري (  انظر16)

  .22/365، تكملة اجملموع للمطيعي 11/130
  0/ أ من " أ "240(  هناية ل 17)
  املصادر السابقة. (  انظر18)
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ل يسوغ  (2)فإن كان يف أمر/) ،يف احلكم (يف احلكم نظر (1)وإن قال جار عليّ ): قال
كنكاح ذوات على خمالفة النص أو اإلمجاع أو القياس اجللي   (3)أي أبن كان( فيه الجتهاد
 . (7)كما يف حكم نفسه  (نقضه) ،(6)من اخلمر على املسلم (5)ما أتلف (4)احملارم وضمان

ما  (10)كثمن الكلب وضمان  (9)أي (يسوغ فيه الجتهاد (8)وإن كان يف أمر): قال
وإن خالفه ففيه  ،مل ينقضه (15)ووافق رأيه) ،(14)الذمي (13)على (12)اخلمر (11)أتلف من

 .(17)مل يذكر يف مشاهري الكتب سواه(16)و (ل ينقضه :قضه، والثاينين :قولن أحدمها
  .(18)ألن االجتهاد ال ينقض ابالجتهاد ؛ال ينقضه :نعم قال احملاملي

 ملا  ؛ميضيه (19)أنه :أحدمها :وما الذي يفعل فيه قوالن

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) عليه (.1)
 / أ من "ب".157(  هناية ل 2)
 (  يف "ج" ) يكون (.3)
 (  يف "ب" ) أو ضمان (.4)
 (  يف "ج" ) تلف (.5)
 . 3/390: املهذب (  انظر6)
 .12/479، فتح العزيز 8/194التهذيب  ،3/390، املهذب 16/173: احلاوي الكبري ظر(  ان7)

 (  ) أمر ( ليست يف "ج".8)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".9)
 (  يف "ب" ) مثن (.10)
 (  ) ما أتلف من ( ليست يف "ج".11)
 (  يف "ج" ) مخر (.12)
 (  ) على ( ليست يف "ج".13)
 .8/194التهذيب  ،3/390: املهذب (  انظر14)
 (  ) رأيه ( مكررة يف "ب". 15)
 (  يف "ج" زايدة ) إن (.16)
  .11/152، روضة الطالبني 12/482يعين أنه ال ينقضه، وهو األصح. انظر: فتح العزيز   (17)
 . 63-13/62 البيان انظر:لكنه مل ينسبه.  -رمحه هللا- العمرايننقله  ( 18)

 (  ) أنه ( ليست يف "ب".19)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

639 

  .(2)، والثاين: ال ميضيه وال ينقضه ولكن يوقفه وجيتهد يف الصلح بني اخلصمني(1)بينا
]وهللا تعاىل  ،(4)قبله من غري متظلم ن فيه وجهان (3)وهل له أن يتتّبع أحكام القاضي

 (5)أعلم.[

 ــــــــــــــ
  "ج" ) بيناه (.(  يف1)
  .11/151، روضة الطالبني 12/480والصحيح هو األول. انظر: فتح العزيز  ( 2)
 (  يف "ج" ) من كان (.3)
  .11/151، روضة الطالبني 12/480أصحهما: ال يتتبع. انظر: فتح العزيز   (4)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب" و "ج".5)
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 باب صفة القضاء
رمبا  (1)ألهنما (إذا جلس بني يدي القاضي خصمان فله أن يقول هلما تكلما): قال

 . (6)للكالم ألهنما حضرا (وله أن يسكت حىت يبتدائ) ،(5)(4)االبتداء ابلكالم (3)يف (2)هاابه
 (حقا قدم السابق منهما ابلدعوى (7)ايآخرفإن ادعى كل واحد منهما على ): قال

خصومته مسع دعوى ايآخر فإن قطع أحدمها الكالم على  (9)فإذا انقضت) ،(8)لسبقه
 (12)استحلف خصمي/ :مثل أن قال ،(11)أي التواء يف اخلصومة (ظهر منه لدد (10)صاحبه أو

أو قال ملا أراد احلاكم  ،قال اقطع حىت أقيم البينة ومل تكن له بينة (13)ففلما شرع يف االستحال
مما يعلم منه  (16)وما أشبهه ،اثنيا ومل يقم بينة (15)أقيمها، مث عاد ورفعه (14)يل بينة/ ،أن حيكم

 (18)./(17)أنه قصد اإلضرار والعنت

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) ألنه (.1)
 ) هااب (. (  يف "ج"2)
 (  ) يف ( ليست يف "ج".3)
 (  ) ابلكالم ( ليست يف "ب".4)
  .12/495، فتح العزيز 13/86، البيان 8/183، التهذيب 16/279: احلاوي الكبري (  انظر5)
 املصادر السابقة. (  انظر6)
 (. صاحبه" ) ب"و  "أ  "(  يف 7)
  .13/77، البيان 8/183، التهذيب 3/392: املهذب (  انظر8)
 (  يف "ج" ) انفصلت (.9)
 (  يف "ب" ) و (.10)
 . 901، معجم مقاييس اللغة: 2/467(  انظر: الصحاح 11)
 / ب من "ب".157(  هناية ل 12)
 (  يف "ج" ) استحالفه (.13)
 0/ ب من " أ " 240(  هناية ل 14)
 (  يف "ج" ) فرفعه (.15)
 (  يف "ج" ) أشبه ذلك (.16)
 . 679النون، املشقة. انظر: معجم مقاييس اللغة: العنت: بفتح العني و  ( 17)
 / ب من "ج".287(  هناية ل 18)
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غري مثل أن قال للحاكم ظلمتين أو حكمت علّي ب (1)أي (أو سوء أدب): قال 
أي مبا يراه من  (فإن عاد عزره) ،(3)أي أغلظ له يف الكالم (هناه فإن عاد زبره) ،(2)حق

أي بل يقول له صحح  (ّدعى دعوى غري صحيحة مل يسمعهااوإن ) ،حبس أو ضرب
 .(5)(4)دعواك

 .(6)ىوتصحيح الدعوى أن يصف املدعى به على ما سيأيت يف الدعاو 
 (11)مره فليسلمه (10)يقول أنه يلزمه تسليمه إيلّ  (9)بد أنفال  (8)دينا أو عينا (7)فإن كان

 . (12)إيل
 (علي ؟ (14)هيدعي (13)وإن ادعى دعوى صحيحة قال لآلخر ما تقول فيما): قال

وقيل: ل يقول ) ،(18)يقول أخرج عن دعواه وشبهه (17)أبن (16)ما يؤدي معناه (15)أي أو

 ــــــــــــــ
 (  ) أي ( ليست يف "ج".1)
 (  يف "ج" ) احلق (.2)
 . 1/388، املعجم الوسيط 509(  انظر: القاموس احمليط: 3)
 (  يف "ب" ) الدعوى (.4)
  .13/86: البيان (  انظر5)
 تعاىل قال (. (  يف "ب" زايدة ) إن شاء هللا6)
 (  يف "ب" ) ادعى (.7)
 (  ) أو عيناً ( ليست يف "ج".8)
 (  يف "ب" ) وأن (.9)
 (  يف "ب" و "ج" زايدة ) اليوم (.10)
 (  يف "ب" ) فسلمه (.11)
  .13/86: البيان (  انظر12)
 (  يف "ج" زايدة ) هذا (.13)
 " ) يدعي (.ب"و  "أ  "(  يف 14)
 (  يف "ب" ) و (.15)
 "ج" ) املعىن (.(  يف 16)
 (  يف "ب" ) مثل أن ( بدل من ) أبن (.17)
 .12/495فتح العزيز  ،13/86، البيان 3/395: املهذب (  انظر18)
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 (2)فال يستوىف (1)ألنه حق للمدعي ؛ه بهأي أبن يقول وأان أسألك مطالبت (حىت يطالبه املدعي
 .(4)ألن املطالبة متحققة بشهادة احلال (وليس بشيء) ،(3)إال مبطالبته

 .(6)احلكم هبا (5)وعلى الوجهني خيرّج ما إذا حكم ابلبينة قبل سؤال احملكوم له
 .(8)ملا بيناه (أقر مل حيكم عليه حىت يطالبه املدعي (7)إن)و : قال

أنه يثبت احلق من غري قوله حكمت خبالف ما لو  :ون وجها آخروحكى اخلراساني
 .(9)قامت البينة؛ ألن ذلك يتعلق ابالجتهاد

وحكى بعض  (11)/(أنكر فله أن يقول أل  بينة ؟ وله أن يسكت (10)إن)و  :قال
 . (13)فإن القول تلقني ؛أنه يسكت :(12)اخلراسانيني وجها

إذا كان ال  (15)وأما ،(14)موضع إقامة البينةواعلم أن هذا إذا كان املدعي يعلم أن ذلك 
فإن قال ما يل بينة، فالقول قول املدعى ) ،(18) ألك بينةن (17)يقول له (16)يعلم ذلك فإنه

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) املدعي (.1)
 (  يف "ج" ) يستوفيه (.2)
 .12/495فتح العزيز  ،13/86، البيان 3/395: املهذب (  انظر3)
 املصادر السابقة. (  انظر4)

 ج" زايدة ) وله (.(  يف "5)
 (  ) هبا ( ليست يف "ب".6)
 إن (.ف" ) ج"و  "أ  "(  يف 7)
 فال يستوىف إال مبطالبته. ألنه حق للمدعيوهو قوله:   (8)
  .11/162، روضة الطالبني 12/495وهذ هو األصح. انظر: فتح العزيز  ( 9)

 إن (.ف" ) ب"و  "أ  "(  يف 10)
 / أ من "ب".158(  هناية ل 11)
 يف "ب" ) قواًل آخر ( ويف "ج" زايدة ) آخر (. ( 12)
  .11/163، روضة الطالبني 12/496والصحيح هو األول. انظر: فتح العزيز  ( 13)
 .13/87، البيان 3/395: املهذب (  انظر14)

 (  يف "ج" ) أما (.15)
 "ب" ) فله أن (. (  يف16)
 (  ) له ( ليست يف "ب".17)
  املصدرين السابقني. (  انظر18)
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 (4)/(3): ) البينة على من؛ لقوله (2)يف الدم (1)أي إذا مل تكن الدعوى (عليه مع ميينه
 .(7)(6)( واليمني على من أنكر (5)ادعى
 .)8( ملا بيناه (ول حيلفه حىت يطالبه املدعي): قال 

واختلف أصحابنا فيما يستقر به  (املدعي (10)نكل عن اليمني ردها على (9)فإن)قال: 
وهو قول أهل العراق  :أنه يستقر إبعالمه ولو مرة واحدة، والثاين :أحدمها :نكوله على وجهني

  .(11)يستقر نكوله حىت يعرض عليه ثالاثأنه ال 
 .(12)وهل يتوقف الرد على أن يقول للمنكر حكمت عليك ابلنكول ن فيه وجهان

رد  أن النيب ) ملا روى ابن عمر  (وإن نكل صرفهما ،فإن حلف استحق): قال 

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) املدعى (.1)
 (  يف "ج" ) دم (.2)
 (  ) من ( ليست يف "ب" و "ج".3)
  0/ أ من " أ "241(  هناية ل4)
 (  يف "ب" و "ج" ) املدعي (.5)
(، 51( يف كتاب يف األقضية واألحكام وغري ذلك، رقم احلديث )218-4/217أخرجه الدارقطين يف )السنن( )  (6)

( يف كتاب القسامة، ابب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث 8/123)السنن الكربى( ) واللفظ له، والبيهقي يف
أبميان املدعي، كالمها من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه النووي وابن رجب يف األربعني النووية 

 (.2/226وشرحها. انظر: )جامع العلوم واحلكم( )
( يف كتاب 4/1656على املدعى عليه(، أخرجه البخاري يف )صحيحه( ) وأصله يف الصحيحني بلفظ: )اليمني

(، ومسلم يف )صحيحه( 4277رقم احلديث ) ،التفسري، يف ابب إن الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم مثنا قليال...اآلية
ن عباس (، كالمها من حديث اب1711(، كتاب األقضية، ابب اليمني على املدعى عليه، رقم احلديث )3/1336)
. 

 .88-13/87، البيان 396-3/395: املهذب (  انظر7)
  فال يستوىف إال مبطالبته. ألنه حق للمدعيوهو قوله:   (8)

 (  يف "ب" و "ج" ) وإن (.9)
 (  يف "ج" ) إىل (.10)
  .12/46، روضة الطالبني 13/213والثاين هو األصح. انظر: فتح العزيز  ( 11)
  .12/47، روضة الطالبني 13/215ر: فتح العزيز أصحهما: ال يتوقف. انظ  (12)
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 . (4)املتداعيني فجاز أن حيلف كاملدعى عليه ، وألنه أحد(3)(2()1)(اليمني على املدعي
ألنه أسقط  ؛(5)]منه (وإن قال املدعى عليه بعد النكول أان أحلف، مل يسمع)قال: 

إل أن يعود ) ،ملا بيناه (8)[(مل يسمع (7)أان أحلف :وإن قال املدعي بعد النكول) ،(6)حقه
 سبب لرد اليمني كالنكول ألن النكول الثاين (يف جملس آخر ويدعي وينكل املدعى عليه

 .(9)األول
، فإن قال لست (11)أن احلاكم يستثبت املدعي إذا نكل ويسأله عن ترك اليمني (10)واعلم

 . (13)الشيخ رمحه هللا (12)أختار اليمني، فاحلكم على ما ذكره
خبالف  (15)الوجهني أنه ال حيكم على املدعي ابلنكول (14)أظهر/ :وقال يف احلاوي

 ــــــــــــــ
 (  ) على املدعي ( ليست يف "ج".1)
رد اليمني  يشري الشارح ملا أخرجه الدارقطين واحلاكم والبيهقي عن ابن عمر _ رضي هللا عنهما _ )أن النيب  (2)

( يف كتاب يف األقضية واألحكام وغري ذلك، رقم احلديث 4/213طين يف )السنن( )(  أخرجه الدارقعلى طالب احلق
( يف كتاب األحكام، يف ابب من أعان ابطال فقد برئت منه ذمة هللا، رقم 5/136(، واحلاكم يف )املستدرك( )34)

ديث ابطال، (، وتعقب الذهيب احلاكم يف تصحيحه، وقال: ال أعرف حممدا وأخشى أن يكون احل7139احلديث )
( يف كتاب الشهادات، ابب النكول ورد اليمني، وضعفه احلافظ ابن حجر 10/184والبيهقي يف )السنن الكربى( )

 (.214-4/213(، والعظيم آابدي يف )التعليق املغين( )4/497يف )التلخيص احلبري( )
 .22/388تكملة اجملموع للمطيعي  ،13/89، البيان 3/396: املهذب (  انظر3)
 .13/89: البيان (  انظر4)

 (  ) منه ( ليست يف "ج".5)
 .13/90، البيان 3/396، املهذب 16/317: احلاوي الكبري (  انظر6)
 حلف ( مكررة يف "ج".أ(  ) أان 7)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".8)
  املصادر السابقة. (  انظر9)
 (  ) اعلم ( ليست يف "ج".10)
 بدل من ) عن ترك اليمني (. (  يف "ب" ) سبب نكوله (11)
 (  يف "ج" ) قال (.12)
 .3/396: املهذب (  انظر13)
 / ب من "ب".158(  هناية ل 14)
 (  يف "ب" زايدة ) أي (.15)
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 .(1)املدعى عليه
أنظر فيه قبل ذلك ولو حلف بعد ذلك  (3)لو قال يل حساب وأريد أن (2)أما
 . (4)استحق

وأما املدعى عليه إذا نكل ال يستثبت وال ميهل إذا طلب االنظار للنظر يف احلساب 
والفرق أن احلق للمدعي فإذا طلب اإلمهال فقد أخر حق نفسه فجاز واملدعى عليه يريد أن 

 . (6)م جيزفل (5)يؤخر حق غريه
؛ ألهنا مدة قريبة ومل يذكر (8)املدعى عليه اليومني والثالثة (7)ميهل/ :وقال بعض أصحابنا

 . (10)املهذب غريه (9)يف/
بل لو  (قال املدعي بعد العجز عن إقامة البينة يل بينة، مسعت بينته (11)وإن): قال

البينة مسعت على  (12)مث أقامقال ال بينة يل حاضرة وال غائبة وكل بينة تشهد يل فهي كاذبة، 
، والثاين: ال (16)مل يعلم هبا(15)؛ جلواز أن يكون قد نسي أن له بينة أو (14)(13)أصح الوجوه

 ــــــــــــــ
  .16/317احلاوي الكبري ( 1)
 (  يف "ج" ) وأما (.2)
 (  ) وأريد أن ( ليست يف "ج".3)
  .13/90بيان ، ال3/396، املهذب 16/317: احلاوي الكبري (  انظر4)
 (  يف "ج" ) الغري (.5)
 املصادر السابقة. (  انظر6)

 / أ من "ج". 288(  هناية ل 7)
 (  يف "ب" ) والثالث (.8)
 / ب من " أ ". 241(  هناية ل9)
 . 3/396: املهذب (  انظر10)

 (  يف "ب" ) فإن (.11)
 (  يف "ب" ) قامت (.12)
 "ج" ) األوجه (. (  يف13)
  .11/163، روضة الطالبني 12/496. انظر: فتح العزيز وهو كما قال ( 14)
 (  يف "ب" زايدة ) كانت و (.15)
 .12/496فتح العزيز  ،13/101، البيان 3/398: املهذب (  انظر16)
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استوثق له غريه  (5)مل تسمع وإن (4)هبا (3)استوثق (2)قد (1)تسمع، والثالث: إن كان هو
 . (6)مسعت

 (مل يطالب إبقامة البينةو) ،(8)وطلب اليمني فله ذلك (7)أي (فإن حضرت البينة): قال
اليمني فيقر فيثبت حقه ابإلقرار فإنه  (10)يتورع عن (9)ألنه رمبا كان له غرض يف حتليفه وهو
 .(12)مث يقيم عليه البينة فيظهر كذبه (11)أقوى من البينة أو يكون غرضه أن حيلفه

 . (13)وقيل: ليس له أن حيلفه عند اعرتافه أبن له بينة حاضرة
فهو أليق من  (زدين يف الشهود (14)وا وكانوا فساقا قال للمدعيفإن شهد): قال

يكونوا وافري  (19)أي أبن مل ((18)هبم (17)وإن كانوا عدول واراتب/) ،(16)(15)التصريح بردهم

 ــــــــــــــ
 (  ) هو ( ليست يف "ب" و "ج".1)
 (  ) قد ( ليست يف "ج".2)
 (  يف "ب" و "ج" زايدة ) هو (.3)
 (  ) هبا ( مكررة يف "ج".4)
 (  يف "ب" زايدة ) كان قد ( ويف "ج" زايدة ) كان (.5)
 .101-13/100، البيان 3/398األوجه يف: املهذب  (  انظر6)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".7)
 .13/100، البيان 3/397، املهذب 16/314: احلاوي الكبري (  انظر8)

 (  يف "ج" زايدة ) أن (.9)
 (  يف "ب" ) من (.10)
 حيلف (. (  يف "ج" )11)
 .13/100، البيان 3/398، املهذب 16/315: احلاوي الكبري (  انظر12)

  املصادر السابقة. (  انظر13)

 (  يف "ج" ) املدعي (.14)
 (  يف "ب" ) يف ردهم (.15)
  .13/49: البيان (  انظر16)
 / أ من "ب".159(  هناية ل 17)
 (  يف "ب" زايدة ) استحب (.18)
 (  ) مل ( ليست يف "ج".19)
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  .(2)ال يكون هلم عفاف ظاهر فتسبق بسببه التهمة إليهم (1)العقول أو
كيف ) ،(4)عدالتهم[ ]أي قبل البحث عن ((3)استحب أن يفرقهم فيسأهلم)قال: 

 (7)وخوفهم مثل أن (6)أي (يف أي موضع حتملوا فإن اتفقوا وعظهم (5)وأحتملوا ومىت حتملوا 
إن   (9)لريجعوا (8)()شاهد الزور ال تزول قدماه حىت يتبوأ مقعده من النار النيب  :قال :يقول
. وجيب على (11)لفإن كان الشاهد فقيها فله اإلصرار وترك التفصي ،ابلزور (10)شهودا كانوا
فإنه ال حيكم  (14)وإن بقيت الريبة خبالف ما قبل البحث (13)بعد البحث احلكم (12)احلاكم

 . (15)حلق هللا تعاىل

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) و (.1)
 .13/45 البيان :(  انظر2)
 (  يف "ج" ) ويسأهلم (.3)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".4)
 " ) و (.ب"و  "أ  "(  يف 5)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".6)
 (  يف "ج" ) مث ( بدل من ) مثل أن (.7)
(، 2373ابب شهادة الزور، رقم احلديث )( يف كتاب األحكام، 2/794أخرجه ابن ماجة يف )السنن( )  (8)

( يف كتاب األحكام، يف ابب ظهور شهادة الزور من أشراط الساعة، حديث رقم 4/132واحلاكم يف )املستدرك( )
( يف كتاب آداب القاضي، ابب وعظ القاضي الشهود... إىل 10/122(، والبيهقي يف )السنن الكربى( )7124)

رضي هللا عنهما _ أبلفاظ متقاربة، ولفظ البيهقي: ))شاهد الزور ال تزول قدماه آخره، كلهم من حديث ابن عمر _ 
( وقال: ))منكر((، كما ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 6/138حىت توجب له النار((، وذكره ابن عدي يف الكامل )

عيف اجلامع الصغري: ( وقال: ))يف إسناده حممد بن الفرات وهو كذاب((، وضعفه الشيخ األلباين يف )ض10/336)
495.) 

 (  يف "ب" ) فلريجعوا (.9)
 (  يف "ب" ) شهدوا (.10)
  .13/46: البيان (  انظر11)

 (  يف "ج" زايدة ) أن حيكم (.12)
 (  ) احلكم ( ليست يف "ج".13)
 "ب" ) احلكم (. (  يف14)
  املصدر السابق. (  انظر15)
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استحب أن يقول للمدعى عليه شهد علي  ) ،وعدلوا عنده (1)أي (فإن ثبتوا): قال
إذا   (4)أي يقول هذا له (قبلت شهادهتما، وقد مكنت  من جرحهما (3)وفالن وقد (2)فالن/
قال: يل بينة ابجلرح  (9)فإن) ،(8)لنفسه (7)ليحتاط ؛يعلم أن له دفع البينة ابجلرح (6)مل (5)كان

وللمدعي مالزمته إىل أن يثبت اجلرح فإن مل ) ،(10)ألهنا مدة قريبة (وجب إمهاله ثالثة أايم
 . (13)لظهور حقه (كان للمدعي أن يطالب ابحلكم  (12)اجلرح (11)يثبت

 (15)أي (كان الشهود جماهيل فإن جهل إسالمهم رجع فيه إىل قوهلم  (14)وإن): قال
هذا يتعلق به إجياب حق على غريه فاحتيط  (16)وال يعمل فيه بظاهر الدار خبالف اللقيط فإن

يف دار اإلسالم على قدمي  (20)شهدواإذا  (19)أهنم :(18). وحكى يف احلاوي وجها آخر(17)فيه

 ــــــــــــــ
 (  ) أي ( ليست يف "ج".1)
  0أ " / أ من "242(  هناية ل2)
 "ب" ) و (. (  يف3)
 "ب" ) له هذا (. (  يف4)
 (  ) كان ( ليست يف "ب".5)
 "ج" ) ال (. (  يف6)
 "ب" ) فيحتاط (. (  يف7)
 . 399-3/398: املهذب (  انظر8)

 "ب" ) وإن (. (  يف9)
  .12/524، فتح العزيز 3/399املهذب  (  انظر10)

 "ج" ) أييت (. (  يف11)
 ح (."ج" ) ابجلر  (  يف12)
  املصدر السابق. (  انظر13)
 "ب" ) فإن (. (  يف14)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".15)
 "ج" ) ألن (. (  يف16)
 .11/168، روضة الطالبني 12/501، فتح العزيز 3/386، املهذب 16/178: احلاوي الكبري (  انظر17)

 (  ) آخر ( ليست يف "ب".18)
 (  يف "ج" ) أنه (.19)
 د (.(  يف "ج" ) شوه20)
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 .(3)يف الظاهر والباطن (2)إبسالمهم (1)العهد وحديثه حيكم
، (6)أيضا إىل قوهلم (5)وقيل: يرجع فيه (حريتهم مل تقبل إل ببينة (4)وإن جهل/): قال 

فيه خبالف  (11)اإلسالم فقبل إقرارهم (10)إنشاء (9)ميلكون (8)والفرق أهنم ،(7)واملذهب األول
 . (12)احلرية

كنيته وصنعته   (14)عنو  (13)وإن جهل عدالتهم سأل عن اسم كل واحد منهم): قال
لئال يكون ] (واسم املشهود له) ،(16)ومسكنه حىت ال يشتبه بغريه (15)أي (وسوقه ومصاله

تقبل  (21)يكون ممن ال (20)حىت ال (واسم املشهود عليه) ،(19)[(18)(17)ممن ال تقبل شهادته له
 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" )حكم (.1)
 (  يف "ب" و "ج" ) إبسالمه (.2)
  .16/178: احلاوي الكبري (  انظر3)
 / ب من "ب".159(  هناية ل 4)
 (  ) فيه ( ليست يف "ج".5)
 .13/44، البيان 3/386: املهذب (  انظر6)
  .11/168، روضة الطالبني 12/501وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 7)
 "ب" و "ج" ) أنه (. (  يف8)
 (  يف "ب" و "ج" ) ميلك (.9)
 (  ) إنشاء ( مكررة يف "ج".10)
 (  يف "ب" و "ج" ) إقراره (.11)
 .12/501، فتح العزيز 13/44، البيان 3/386: املهذب (  انظر12)
 (  ) منهم ( ليست يف "ب".13)
 .و "ب" "أ  "ليست يف  (  ) عن (14)
 (  ) أي ( ليست يف "ب".15)
، روضة الطالبني 12/502، فتح العزيز 13/47، البيان 3/386، املهذب 16/186: احلاوي الكبري نظر(  ا16)

  .22/351، تكملة اجملموع للمطيعي 11/168
 (  ) له ( ليست يف "ج".17)
 املصادر السابقة. (  انظر18)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".19)
 (.(  يف "ب" و "ج" ) لئال ( بدل من ) حىت ال 20)
 (  ) ال ( ليست يف "ج".21)
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  .(3)الناس من يزكي يف القدر اليسري دون الكثري (2)ألن يف (وقدر الدين) ،(1)شهادته عليه
 . (4)ألن العدل يف القليل عدل يف الكثري ؛وقيل: ال حاجة إىل القدر

ول يعلم ) ،(5)أي سرا (ويكتب ذل  يف رقاع ويدفعها إىل أصحاب املسائل) :قال
رقعة إىل رجل من  (11)كل  (10)/(9)واطؤ وليدفعحماابة وال ت (8)جتري مثَّ  (7)كيال  ((6)بعضهم ببعض

 ،(13)يعينهم القاضي من اجلريان (12)من أصحاب املسائل ليمضي ويسأل اجلريان أو قوما
 (19)هل (18)واخلالف مبين على أنه ((17)واحد (16)جيوز (15)/(14)وأقلهم اثنان وقيل:)

 بقول اجلريان ن  (1)أصحاب املسائل] أو (21)بقول (20)حيكم
 ــــــــــــــ
، روضة الطالبني 12/502، فتح العزيز 13/47، البيان 3/386، املهذب 16/186: احلاوي الكبري (  انظر1)

  .22/351، تكملة اجملموع للمطيعي 11/169
 (  يف "ج" ) من (.2)
  املصادر السابقة. (  انظر3)
  .11/169روضة الطالبني  ،12/502والصحيح هو األول. انظر: فتح العزيز  ( 4)
  .13/47: البيان (  انظر5)
 (  يف "ب" و "ج" ) بعضا (.6)
 (  يف "ج" ) لئال (.7)
 (  يف "ج" ) مثت (.8)
 (  يف "ب" و "ج" ) ويدفع (.9)
 / ب من "ج".288(  هناية ل 10)
 (  ) كل ( ليست يف "ج".11)
 (  يف "ب" ) وأقواماً (.12)
  .22/352، تكملة اجملموع للمطيعي 13/48بيان ، ال3/386: املهذب (  انظر13)
 (  يف "ج" ) وهل (.14)
 / ب من " أ ". 242(  هناية ل15)
 "ب" زايدة ) أن يكون (. (  يف16)
 "ب" ) واحداً ( ويف "ج" زايدة ) فيه وجهان (. (  يف17)
 (  ) أنه ( ليست يف "ج".18)
 (  ) هل ( ليست يف "ب".19)
 "ج" ) حكم (. (  يف20)
 "ج" ) قول (. (  يف21)
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ألن التعديل ال يثبت إال  ؛فال بد من اثنني (3)بقول أصحاب املسائل[ (2)فإن قلنا حيكم
 .)5((4)ابثنني

 . (6)ألنه خمرب للحاكم عمن يعّدل ؛جاز أن يكون واحد ،وإن قلنا حيكم بقول اجلريان
كما عدهلم   (7)فإن عادوا ابلتعديل أمر من عّدهلم يف السر أن يعدهلم عالنية): قال

 . (8)ئل أو اجلريان على االختالف السابقوهم أصحاب املسا (سرا
له  (10)عدل (9)ألنه يقتضي أنه (هو عدل :ويكفي يف التعديل أن يقول): قال

 (15)ظاهر قول (14)وهو (عدل علي ويل (13):وقيل: ل جيوز حىت يقول)، (12)(11)وعليه
هو عدل ]ليس بصريح يف  (17)ألن قوله ؛(16)الشافعي رضي هللا عنه وقول أكثر األصحاب

يكون عدال يف شيء دون شيء فصار كقوله هو رضا فإذا  (1)قد[ (18)الداللة على العدالة إذ
 = ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) أم (.1)
 (  ) حيكم ( ليست يف "ج".2)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".3)
 (  يف "ب" ) ابثنان (.4)
، روضة الطالبني 12/503، فتح العزيز 13/49، البيان 3/387، املهذب 189-16/188: احلاوي الكبري (  انظر5)

  .22/353، تكملة اجملموع للمطيعي 11/170

  املصادر السابقة. (  انظر6)

 (  يف "ب" ) يف العالنية (.7)
  .12/503، فتح العزيز 13/49، البيان 3/387، املهذب 189-16/188انظر: احلاوي الكبري (8)
 (  يف "ب" و "ج" ) أن يكون (.9)
 (  يف "ب" ) عدال ( و ليست يف "ج".10)
 "ج" ) عليه وله (. (  يف11)
 .13/53، البيان 3/387: املهذب (  انظر12)
 ) هو (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف13)
 (  ) هو ( ليست يف "ج".14)
 (  يف "ج" ) نص (.15)
  .12/506، فتح العزيز 3/388، املهذب 16/194، احلاوي الكبري 395: خمتصر املزين ص: (  انظر16)

 (  يف "ج" ) أن له ( بدل من ) ألن قوله (.17)
 (  يف "ج" ) و (.18)
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عدل علي ويل معناه ليس بيين وبينه  (3)وألن قوله ،(2)قال هو عدل علي ويل انتفى هذا التأويل
علي فثبت بذلك أنه  (5)وال عداوة متنع من قبول الشهادة ،يل (4)والدة متنع من قبول الشهادة

 .(7)(6)له ن تقبل تزكيته وجرحهمم
  .(8)وإذا قال ال أعرف منه إال خريا مل يكف

 (13)والشهادة (12)عدل مقبول القول (11)يقول هو (10)ال بد وأن :اخلراسانيون (9)قال
 . (14)فكم من عدل ال تقبل شهادته

لتوقف معرفة العدالة  (ول يقبل التعديل إل ممن هو من أهل املعرفة الباطنة) :قال
يف التعديل فعدله عنده عدالن من أهل املعرفة الباطنة  (15)الباطنة عليه إال أن يكون حاكما

 .(17)(16)فإنه يكفي ذلك يف تعديله له
ن (1)فهل جيوز للحاكم أن حيكم عليه بشهادته (18)فإن قال املشهود عليه هو عدل علي

 = ــــــــــــــ
 ) حيتمل أن ( بدل من ) ليس بصريح يف الداللة على العدالة إذ قد (.  (  يف "ب"1)
 .13/53، البيان 3/388، املهذب 16/194: احلاوي الكبري (  انظر2)
 (  يف "ب" زايدة ) هو (.3)
 (  يف "ج" ) شهادته (.4)
 (  يف "ج" ) شهادته (.5)
 (  ) له ( ليست يف "ب".6)
 .12/507فتح العزيز  ،13/53، البيان 16/194: احلاوي الكبري (  انظر7)
 .11/173، روضة الطالبني 12/507فتح العزيز  ،13/53: البيان (  انظر8)
 "ج" ) وقال (. (  يف9)
 "ب" و "ج" ) أن (. (  يف10)
 "ب" ) أنه (. (  يف11)
 "ب" زايدة ) يف ( و ) القول ( ليست يف "ج". (  يف12)
 "ب" و "ج" ) الشهادة (. (  يف13)
  .2/242: الوجيز انظر ( 14)
 (  يف "ب" ) حاكم (.15)
 (  ) له ( ليست يف "ب".16)
 . 11/170، روضة الطالبني 13/54، البيان 3/388: املهذب (  انظر17)
 (  ) عليَّ ( ليست يف "ب" ويف "ج" ) عليه (.18)
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 . (2)فيه وجهان
وإن عاد ) ،(4)م جمروحنيبكوهن (3)/(فإن عادوا ابجلرح سقطت شهادهتم): قال
 . (7)هذا هو املنقول يف أكثر الكتب (أنفذ آخرين (6)ابلتعديل وايآخر ابجلرح (5)أحدمها

يبعث اثلثاً فإن عاد ابجلرح كملت بينة اجلرح وإن عاد ابلتعديل كملت  :وقال يف املهذب
 ، وما قاله حسن. (9)(8)يلعدتبينة ال

 (11)ألن شاهد (قدم اجلرح على التعديل عدله اثنان وجرحه اثنان (10)إن)ف: قال
 . (14)التعديل خيرب عن أمر ظاهر (13)عن أمر ابطن وشاهد (12)ألنه خيرب/ ؛اجلرح معه زايدة علم

  :إال يف مسألتني (15)قال أصحابنا وال تقدم بينة التعديل ]على بينة اجلرح[
  .فعدله اثنان (17)آخر (16)إحدامها: إذا شهد شاهدان على جرحه يف بلد فانتقل إىل بلد

أنه قذف أو سرق وشهد آخران أنه اتب وحسنت  (1): إذا شهد اثنان(18)والثانية
 = ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) بشهادته عليه (.1)
  .11/167، روضة الطالبني 12/501أصحهما: ال حيكم عليه. انظر: فتح العزيز  ( 2)

  0/ أ من " أ "243(  هناية ل3)
  .22/353، تكملة اجملموع للمطيعي 13/49، البيان 3/387: املهذب (  انظر4)
 (  يف "ب" ) أحدهم (.5)
 ابجلرح واآلخر ابلتعديل (. ) و "ب" "أ  "(  يف 6)
 .13/50: البيان (  انظر7)

 (. ةلا) العد و "ب" "أ  (  يف "8)
 . 3/387املهذب ( 9)
 إن (.و " ) ب" و "أ  " (  يف10)
 "ج" ) شهادة (. (  يف11)
 / ب من "ب".160(  هناية ل 12)
 (  يف "ج" ) وشهادة (.13)
  .22/353، تكملة اجملموع للمطيعي 13/50، البيان 3/387، املهذب 394: خمتصر املزين ص: (  انظر14)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".15)
 " ) بلدة (.(  يف "ج16)
 (  يف "ج" ) أخرى (.17)
 (  يف "ج" ) الثانية أنه (.18)
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 . (2)طريقته
جلواز أن يعتقد ما  ؛أي ال بد من ذكر سبب اجلرح (ول يقبل اجلرح إل مفسرا): قال

  .ليس جبرح جرحا
مثل أن يقول  (4)ملعاينة، فا(3)ال يقبل اجلرح إال عن معاينة أو مساع :قال الشافعي رمحه هللا

 .(5)رأيته يزين، والسماع مثل أن يقول أقر عندي ابلزان أو استفاض ذلك بني الناس
ولو شهد املعدل مرة أخرى مل يراجع املزكي إال إذا طال الزمان فإنه حينئذ يسأل عن 

 . (6)عدالته على أحد الوجهني
ألن الظاهر  (بسح (7)فإن سأل املدعي أن حيبسه حىت تثبت عدالتهم): قال

ألن األصل براءة الذمة، فعلى هذا لو طلب كفيال ابلبدل فله ذلك  ؛وقيل: ال حيبس .(8)العدالة
 الكفالة ال ألجل  (10)ألجل/ ،امتنع حبس (9)فإن
  .(11)احلق

 (عليه (13)قال املدعي يل بينة غائبة فهو ابخليار إن شاء حلف املدعى (12)وإن): قال
ألن احلق له فله  (صرب حىت حيضر البينة (2)وإن شاء/) ،(1)املعدومةالغائبة ك (14)ألن البينة

 = ــــــــــــــ
 (  يف "ج" زايدة ) على (.1)
  .22/353، تكملة اجملموع للمطيعي 13/50املسألتني يف: البيان  (  انظر2)

 (  ) أو مساع ( ليست يف "ج".3)
 (  يف "ب" و "ج" ) واملعاينة (.4)
  .394خمتصر املزين ص:  :(  انظر5)
  .11/174، روضة الطالبني 12/509وهذا الوجه هو األصح. انظر: فتح العزيز ( 6)
 (  يف "ج" ) عدالته (.7)
 .12/430، البيان 3/399: املهذب (  انظر8)
 (  يف "ب" ) وإن (.9)
 / أ من "ج".289(  هناية ل 10)
 .3/399: املهذب (  انظر11)

 (  يف "ج" ) فإن (.12)
 ج".(  ) املدعى ( ليست يف "13)
 (  ) البينة ( ليست يف "ب" و "ج".14)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

655 

 . (3) خريه
 (ابلثاين ففيه قولن (6)يتأن حيبسه حىت أي (5()4)هوإن أقام شاهدا واحدا وسأل): قال
كما لو جهل عدالة   ؛حيبسه :، والثاين(8)ألن احلق مل يثبت بعد ؛(7)أنه ال حيبس :أصحهما
إذا حلف  (11)ألنه حجة فيه (قول واحدا (10)ن كان يف املال حبس/وقيل: إ)، (9)الشهود

 . (12)معه

 = ــــــــــــــ
 . 3/398: املهذب (  انظر1)
 / ب من " أ ". 243(  هناية ل2)
 .13/99، البيان 3/398: املهذب (  انظر3)
 " ) وسأل (.ب"و  "أ  "(  يف 4)
 ) احلاكم (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف5)
 (. ضر" ) حيب"و  "أ  "(  يف 6)
 (  يف "ج" ) حيبسه (.7)
 .12/430، البيان 3/399: املهذب (  انظر8)
  املصدرين السابقني. (  انظر9)

 / أ من "ب". 161(  هناية ل 10)
 (  ) فيه ( ليست يف "ج".11)
 .3/399: املهذب (  انظر12)
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 لفص
وإن علم احلاكم وجوب احلق فهل له أن حيكم بعلمه ؟ فيه ثالثة أقوال: ): قال

ألنه إذا جاز له احلكم مبا شهد ـ  (2)وهو الصحيحـ خبالفه  (1)أي مامل تقم البينة (أحدها: حيكم
  .(4)أوىل (3)وز له احلكم مع العلم كان ذلكبه الشهود وهو ظن فألن جي

أو يف موضع واليته أو يف غري  (7)واليته (6)قبل واليته أو بعد (5)وال فرق بني أن يعلم ذلك
  .(8)موضع واليته فإن قامت البينة خبالف علمه مل حيكم بعلمه

 .(10)أنه ال حيكم هبا :أصحهما :أن حيكم ابلشهادة ن فيه وجهان (9)وهل جيوز له
النكاح  (12)ألن علمه لو قام مقام الشاهدين النعقد (حيكم (11)والثاين: ل): قال

 . (13)حبضوره وحده
حد الزان  (15)يف غري حدود هللا تعاىل ول حيكم يف حدوده وهي (14)والثالث: حيكم)

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) بينة (.1)
  .11/156، روضة الطالبني 12/486وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 2)
 "ب". (  ) ذلك ( ليست يف3)
، تكملة اجملموع 104-13/103، البيان 8/192، التهذيب 3/400، املهذب 16/323: احلاوي الكبري (  انظر4)

 . 22/401للمطيعي 
 (  ) ذلك ( ليست يف "ب".5)
 (  يف "ج" ) بعدها (.6)
 (  ) واليته ( ليست يف "ج".7)
  .22/402، تكملة اجملموع للمطيعي 4/531 ، مغين احملتاج13/104، البيان 16/322: احلاوي الكبري (  انظر8)
 (  ) له ( ليست يف "ج".9)
  .11/156، روضة الطالبني 12/487وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 10)

 (  ) ال ( ليست يف "ب".11)
 (  يف "ب" ) يعقد (.12)
 .13/103، البيان 3/399، املهذب 16/323: احلاوي الكبري (  انظر13)

 ) به (."ب" زايدة  (  يف14)
 "ج" ) وهو (. (  يف15)
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يت قال: " لو رأ (4)روي عن أيب بكر رضي هللا عنه أنه (3)ملا ((2()1)شربالوالسرقة واحملاربة و 
 .(9)السرت فيها (8)وألنه مندوب إىل ،(7)(6)"مل أحده حىت تقوم البينة عندي (5)رجال على حد

  :فإن قلنا ال يقضي بعلمه فقد استثين أربعة أمور
 .(11)(10)ب التوقفأن له التوقف عن القضاء عند علمه ابلفسق بل جي :أحدها
  .: أن له أن يقضي بعدالة الشهود بناء على علمه(12)والثاين

  .(14)ألن العدالة ال تعلم يقينا خبالف الفسق ؛(13)وقيل: ليس له ذلك
 .(17)وإن رجع عن اإلقرار (16): له أن يقضي على من أقر يف جملس القضاء(15)والثالث
  .(6)/(5)آخر (4)يقوم علمه مقام شاهدو  ،شهد واحد (3)إن (2): له أن يقضي/(1)والرابع

 ــــــــــــــ
 " ) وشرب (.ج"و  "أ  "(  يف 1)
 ) اخلمر (.و "ج" زايدة  "أ  " (  يف2)
 (  يف "ج" ) ألنه (.3)
 (  ) أنه ( ليست يف "ب".4)
 (  يف "ج" ) يزين ( بدل من ) على حد (.5)
القاضي، ابب من قال: ليس ( يف كتاب آداب 10/144البيهقي يف )السنن الكربى( ) أخرج أثر الصديق   (6)

للقاضي أن يقضي بعلمه، ولفظه: ))لو وجدت رجال على حد من حدود هللا مل أحده أان ومل أدع له أحداً حىت يكون 
(: فيه 4/474(، قال احلافظ ابن حجر يف )التلخيص احلبري( )9/426معي غريي((، وذكره ابن حزم يف )احمللى( )

 انقطاع. 
  .12/488، فتح العزيز 13/104، البيان 3/400، املهذب 16/323ري : احلاوي الكب(  انظر7)
 (  ) إىل ( ليست يف "ج".8)
  املصادر السابقة. (  انظر9)
 (  ) التوقف ( ليست يف "ج".10)
  .2/241: الوجيز (  انظر11)
 (  يف "ج" ) الثاين (.12)
 (  ) ذلك ( ليست يف "ج".13)
  .11/156، روضة الطالبني 12/487يز والصحيح هو األول. انظر: فتح العز  ( 14)
 (  يف "ج" ) الثالث أن (.15)
 (  يف "ج" ) احلكم (.16)
  .4/532، مغين احملتاج 12/487، فتح العزيز 2/241: الوجيز (  انظر17)
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 .(7)يقوم وقيل: ال
منها أن يقر عنده أنه  ،يتعني القضاء ابلعلم يف مواضع :قال االصطخري :قال يف الشايف

 ،ومنها أن يدعي أن فالان قتل مورثه وهو يعلم أنه قتله غريه ،طلق امرأته ثالاث مث يدعي زوجيتها
 . (9)أهنا أمته فصدقته والقاضي يعلم أهنا بنته (8)يده فادعى ومنها أن يولد لرجل بنت وتبلغ يف

 (11)احلاكم إن (10)وإن سكت املدعى عليه فلم يقر ومل ينكر قال له): قال
أي ويعرفه أن حكم  (ثالاث (14)انكال، ويستحب أن يكرر عليه ذل  (13)وإل جعلت 

أي يقول قضيت  (إل جعله انكالفإن أجاب و ) ،(16)استيفاء احلق بيمني املدعي (15)النكول
ألنه لو أجاب ال  ؛أو يقول للمدعي احلف فإذا حلف املدعي قضي له ،(17)عليك ابلنكول
وإن أنكر فقد  ،ينكر فإن أقر قضي عليه مبا يقضى على املقر (18)وإما أن ،خيلو إما أن يقر

 = ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) الرابع أن (.1)
  0/ أ من " أ "244(  هناية ل2)
 (  يف "ج" ) إذا (.3)
 (  يف "ج" ) الشاهد (.4)
 يف "ج" ) اآلخر (.(  5)
 / ب من "ب".161(  هناية ل 6)
  .11/156، روضة الطالبني 12/487وهذا هو األصح. انظر: فتح العزيز ( 7)

 (  يف "ج" ) فيدعي (.8)
  مل أقف على من نقل قول اإلصطخري.( 9)
 (  ) له ( ليست يف "ب".10)
 (  ) إن ( ليست يف "ب".11)
 (  يف "ب" ) أجب (.12)
 ) جعلناك (.(  يف "ج" 13)
 (  يف "ب" ) ذلك عليه (.14)
 (  ) النكول ( ليست يف "ج".15)
  .22/403، تكملة اجملموع للمطيعي 44-12/43، روضة الطالبني 13/105، البيان 3/400: املهذب (  انظر16)
 (  ) ابلنكول ( ليست يف "ج".17)
 (  يف "ب" و "ج" ) أو ( بدل من ) وإما أن (.18)
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 .(1)وصل إنكاره ابلنكول فيقضي عليه مبا يقضى على الناكل
وقد بينا ذلك  (نظارهإل يل حساب وأريد أن أنظر فيه مل يلزم املدعي وإن قا): قال 

أو قضيته فقد أقر ابحلق ول يقبل  (5)مما يدعي (4)وإن قال برئت إليه)، (3)(2)يف أول الباب
ألن القضاء واإلبراء فرع ثبوت احلق فكان دعوى ذلك  (إل ببينة (6)قوله يف القضاء واإلبراء

القضاء فله ذلك ألنه  (9)لو طلب ميني خصمه على عدم اإلبراء أو، نعم (8)به (7)إقرار
 . (10)حمتمل

]ألهنا مدة  (وإن قال يل بينة قريبة ابلقضاء أو اإلبراء أمهل ثالثة أايم): قال
 .(14)ألنه يشبه أن يكون متعينا ؛يوما واحدا (13)وقيل:/ .(12)[(11)قريبة

 . (17)قه قد ظهرألن ح (البينة (16)مالزمته حىت يقيم/ (15)وللمدعي)
ول قضاه  (2)حلف املدعي أنه ما برئ إليه (1)مل تكن له بينة/ (18)وإن): قال

 ــــــــــــــ
 .44-12/43، روضة الطالبني 13/105، البيان 3/400: املهذب (  انظر1)

 (  يف "ب" زايدة ) قال (.2)
  : ص(  انظر3)
 (  يف "ج" ) إليك (.4)
 (  يف "ب" ) يدعيه (.5)
 (  يف "ج" ) الرباءة أو القضاء ( بدل من ) القضاء واإلبراء (.6)
 (  يف "ب" ) اقراره ( ويف "ج" ) اقراراً (.7)
 .13/99، البيان 3/399: املهذب (  انظر8)

 (  يف "ب" ) و (.9)
  .13/99، البيان 3/399: املهذب (  انظر10)

 .13/162فتح العزيز  ،13/99، البيان 3/399: املهذب (  انظر11)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".12)
 / أ من "ب".162(  هناية ل 13)
  .11/187بني ، روضة الطال12/524واملذهب هو األول. انظر: فتح العزيز ( 14)
 "ج" ) وله (. (  يف15)
 / ب من "ج".289(  هناية ل 16)
 .13/102، البيان 3/399: املهذب (  انظر17)
 (  يف "ب" ) فإن (.18)
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حيلف ابهلل أنه ما قضاه وال شيئا منه ]وال قبض أبمره  :قال الشافعي رمحه هللا يف األم (واستحق
إيل  (5)بتعنه وال عن شيء منه وأنه اث (4)وال أبرأه (3)وال شيئا منه وال أحال به وال شيء منه[

  .(7)على مخسة أشياء (6)وحيلف ،وقت ميينه
]جبهة خاصة  (11)ادعى عليه الرباءة (10)أبو إسحاق: إن (9)قال (8)واختلف األصحاب

  .(13)مطلقا حلف على مجيع هذه الوجوه (12)حلف على تلك اجلهة وإن ادعى عليه الرباءة[
ألن ذلك يشتمل  ؛ال فعلإليه بقول و  (14)يكفي أن حيلف أنه ما برئ منه :وقال غريه

  .(18)(17)االستحباب (16)وما ذكره الشافعي ذكره على سبيل ،مجيع الوجوه (15)على
وإن ادعى على ميت أو غائب أو صيب أو مسترت يف البلد وله بينة مسعها ): قال

ألنه  (شيء منه (2()1)ول من (19)وأحلف املدعي أنه مل يربأ إليه منه ،احلاكم وحكم هبا
 = ــــــــــــــ
 / ب من " أ ". 244(  هناية ل 1)
 ) منه (.و "ج" زايدة  "أ  " (  يف2)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".3)
 (  يف "ج" ) أبرأ (.4)
 و "ج" ) لثابت (. (  يف "ب"5)
 (  يف "ب" زايدة ) قال ( ويف "ج" ) فيحلف (.6)
  .7/172: األم (  انظر7)
 (  يف "ب" ) أصحابنا (.8)
 (  يف "ج" ) فقال (.9)
 (  يف "ج" ) إذا (.10)
 (  يف "ج" ) ابلرباءة (.11)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".12)
  .12/513ر: فتح العزيز مل أقف على من نقله عن أيب إسحاق. وانظ( 13)

 (  ) منه ( ليست يف "ب".14)
 (  ) على ( ليست يف "ب".15)
 (  ) على سبيل ( ليست يف "ج".16)
 (  يف "ج" ) استحباابً (.17)
  .12/513: فتح العزيز (  انظر18)
 (  يف "ب" ) من ذلك (.19)
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وينبغي أن يكتب يف احملضر أن احلاكم حكم  ،(4)ابه فقضي عليه مع ميني املدعيجو  (3)تعذر
 .(5)وجعل كل ذي حجة على حجته

حيلف أنه ما برأ عنه وال عن شيء منه ]وال اعتاض عنه وال عن شيء  :قال اخلراسانيون
 .(9)واالتسليم إليه وأن الشهود صدق (8)يلزمه (7)وأنه ،وال استوفاه وال شيئا منه (6)منه[

  :الكرابيسي (13). وقال(12)غائبا (11)إذا كان املدعى عليه (10)وقيل: ال جتب اليمني إال
 

 = ــــــــــــــ
 (  ) من ( ليست يف "ج".1)
 (  يف "ج" ) بشيء (.2)
 ليه (.(  يف "ب" زايدة ) ع3)
 .109-13/108، البيان 3/401: املهذب (  انظر4)
 .13/109: البيان (  انظر5)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".6)
 (  يف "ج" ) وإن مل (.7)
 (  يف "ب" و "ج" ) يلزم (.8)
  .2/243: الوجيز (  انظر9)
 (  ) إال ( ليست يف "ب" و "ج".10)
 (  ) عليه ( ليست يف "ج".11)
  .11/176 روضة الطالبني، 12/512ذهب األول. انظر: فتح العزيز وامل( 12)
 (  يف "ب" ) قال (.13)
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  .(2)وخالفه مجهور أصحابنا يف ذلك ،(1)يطالب القاضي احملكوم له بكفيل
 (قدم الوائب أو بلغ الصيب فهو على حجته (3)فإذا/) :قال

ويعرفه احلاكم  ،أو القضاء (6)قيمها ابإلبراءي (5)املعارضة ببينة (4)أي يف القدح يف البينة أو
  .(7)فإن كان له بينة تشهد ابلقضاء أو اإلبراء أقامها ،ذلك

وهو أن يشهد الشهود ابجلرح  ،مقيدا (9)أن يكون/ (8)ينبغي :وإن أتى جبرح قال احملاملي
 . (10)فإن اجلرح بعد احلكم ال يؤثر ،بعد الشهادة وقبل احلكم

فقد قيل: يسمع  (12()11)لساجملظاهر يف البلد غائب عن  وإن ادعى على): قال
 وقيل: ل )، (15)هبا كالغائب إىل مسافة بعيدة (14)أي (وحيكم (13)عليه البينة
  (19)سؤاله فأشبه احلاضر يف جملس (18)ألنه ميكنه ؛(17)(16)وهو املذهب (يسمع

 ــــــــــــــ
  .16/304يف احلاوي الكبري  -رمحه هللا-نقله عن الكرابيسي املاوردي ( 1)
  املصدر السابق. (  انظر2)
 / ب من "ب".162(  هناية ل 3)
 (  يف "ب" ) و (.4)
 (  يف "ب" ) بينة (.5)
 ) على االبراء (.(  يف "ج" 6)
  .13/109، البيان 3/401: املهذب (  انظر7)
 (  يف "ب" ) وينبغي ( ويف "ج" ) فينبغي (.8)
  0/ أ من " أ "245(  هناية ل9)
  .13/108ومل ينسبه. انظر: البيان  -رمحه هللا-نقل قول احملاملي العمراين  (10)

 (  يف " أ " ) جملس (.11)
 م (.) احلكزايدة  "أ  " (  يف12)
 ."أ  "ليست يف (  ) عليه ( 13)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".14)
 .13/106، البيان 3/401: املهذب (  انظر15)
 (  يف "ب" ) األصح (.16)
  .11/185، روضة الطالبني 12/523وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 17)
 (  يف "ب" و "ج" ) ميكن (.18)
 (  يف "ج" ) اجمللس (.19)
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  .(2)(1)احلكم
  (7).[(6)إال بسؤاله (5)كماحل (4)يف جملس (3)حاضرا ]وقيل: ال حيكم عليه، وإن كان

 (9)وإال لبطلت (استعدى احلاكم على خصم يف البلد أحضره (8)نإو ) :قال
فإن امتنع أشهد عليه شاهدين أنه ممتنع مث يتقدم إىل صاحب الشرطة ) ،(10)احلقوق
 . (11)مبالغة يف حفظ احلقوق (ليحضره
كانت فوق مسافة و  :قال اخلراسانيون (البلد (12)وإن استعدى على غائب عن): قال
أي وصالحية  (إىل رجل من أهل السرت (14)يف موضع ل حاكم فيه كتب) ،(13)العدوى
مل يكن أحد مل حيضره حىت  (18)إنو  ،(17)ليتوسط بينهما) ،(16)الرجل يف ذلك (15)للقضاء

جار ومثن لل (1)كالشفعة  (19)ألنه جيوز أن يكون ما يدعيه ليس حبق عنده (حيقق املدعي دعواه

 ــــــــــــــ
 كم ( ليست يف "ج".(  ) احل1)
  .13/106، البيان 3/401: املهذب (  انظر2)
 .ليست " أ " و "ب"(  ) حاضراً ( 3)
 (  يف "ج" ) اجمللس (.4)
 (  ) احلكم ( ليست يف "ج".5)
 .13/106: البيان (  انظر6)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".7)
 ن (.م" ) و ج" و "أ  " (  يف8)
 (  يف "ج" ) بطلت (.9)
  .22/377، تكملة اجملموع للمطيعي 13/82، البيان 3/394: املهذب (  انظر10)
 .22/378تكملة اجملموع للمطيعي  ،13/83، البيان 3/394: املهذب (  انظر11)
 (  يف "ب" ) يف (.12)
  .4/318: الوسيط (  انظر13)
 ) احلاكم (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف14)
 (  يف "ب" و "ج" ) القضاء (.15)
 .ليست يف " أ " و "ب" ) الرجل (  (16)
 (  يف "ب" ) ليتوسط بينهما يف ذلك (.17)
 إن (.ف" ) ج"و  "أ  "(  يف 18)
 (  يف "ب" ) عليه (.19)
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 .(2)الكلب فتلحقه املشقة يف احلضور خبالف احلاضر
 

  (5)أي سواء كانت املسافة قريبة أو بعيدة ((4)الدعوى أحضره (3)فإذا حقق): قال
 .(8)طريقا إىل إسقاط احلقوق (7)يتخذ املسافرة (6)كيال

 .(14)إقامة البينة (13)إال بعد (12)ال حيضره (11)أنه :اخلراسانيني (10)بعض (9)وقال
مل ) ،حلوائجها (17)خترج (16)أي اليت ال (غري برزة (15)وإن استعدى على امرأة): قال 

فإن وجب عليها اليمني أنفذ إليها ) ،(19)تؤمر ابلتوكيل (18)أي (يكلف احلضور ]بل توكل

 = ــــــــــــــ
الشرع: حق متلك قهري يثبت للشريك القدمي على  يف، و من الشفع خالف الوتر، وهو الزوج ( الشفعة: يف اللغة:1)

 . 2/382، مغين احملتاج3/1029ح احلادث فيما ملك بعوض. انظر: الصحا 
 .22/379تكملة اجملموع للمطيعي  ،13/84، البيان 3/394: املهذب (  انظر2)
 (  يف "ج" ) حتقق (.3)
 (  ) أحضره ( ليست يف "ب".4)
 (  يف "ب" ) بعيده أو قريبه (.5)
 (  يف "ج" ) لئال (.6)
 (  يف "ب" ) املسافة (.7)
 .13/107يان ، الب3/400: املهذب (  انظر8)

 (  يف "ج" ) وحكى (.9)
 / أ من "ب".163(  هناية ل10)
 (  ) أنه ( ليست يف "ب".11)
 (  يف "ب" ) حيضر (.12)
 (  ) إال بعد ( ليست يف "ج".13)
  .4/318: الوسيط (  انظر14)
 (  يف "ب" زايدة ) حرة (.15)
 (  ) ال ( ليست يف "ج".16)
 (  يف "ب" زايدة ) إال (.17)
 أي ( ليست يف "ب".(  ) توكل 18)
  .22/379تكملة اجملموع للمطيعي  ،13/85، البيان 4/319، الوسيط 3/395: املهذب (  انظر19)
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 امرأة هذا فإن اعرتفت  (3)اي أنيس إىل (2)واغدقال: ) ألن النيب ، (1)[(من حيلفها
 

  .(6)فبعث إليها ومل يكلفها احلضور (5)/(4)( فارمجها
وإن قلنا ال حتضر جملس  ،للتحليف (11)لساجمل (10)املخدرة حتضر :(9)/(8)الغزايل (7)قال

 .(12)احلكم وقت الدعوى
ال خترج إىل  (14)[إال لضرورة، وقيل: هي اليت (13)واملخدرة قيل: إهنا ]اليت ال خترج أصال

  .(16)إال اندرا (15)العزاء والزايرات
هي اليت ال خترج إىل السوق حلوائجها وال إىل الوالئم وال إىل  :يف التهذيب (17)وقال

 احلمام ابلنهار. 

 ــــــــــــــ
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".1)
 (  يف "ب" ) اغد (.2)
 (  يف "ب" ) على (.3)
رقم  ،االعرتاف ابلزان احملاربني من أهل الكفر والردة،يف ابب ( يف كتاب2503-6/2502(  أخرجه البخاري )4)

 من اعرتف على نفسه ابلزان، رقم احلديث احلدود، يف ابب (يف كتاب1325-3/1324(ومسلم )6440احلديث )
 .من حديث أيب هريرة ،كالمها ( واللفظ هلما1698)

 / أ من "ج". 290(  هناية ل 5)
  .22/380تكملة اجملموع للمطيعي  ،13/85، البيان 3/395: املهذب (  انظر6)
 (  يف "ج" ) وقال (.7)
 (  يف "ج" زايدة ) يف (.8)
 / ب من " أ ". 245(  هناية ل9)
 (  يف "ب" ) حيضرها (.10)
 (. جد" ) املسأ  (  يف "11)
  .4/319: الوسيط (  انظر12)
 (  ) أصال ( ليست يف "ب".13)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".14)
 (  يف "ج" ) أو الزايرات (.15)
 .2/245: الوجيز (  انظر16)
 (  يف "ب" ) قال (.17)
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 .(3)فعليها أن خترج (2)ال معىن للتخدر :القفال (1)وقال

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) قال (.1)
 "ب" ) للمخدرة ( ويف "ج" ) للخدر (. (  يف2)
  .4/319يف الوسيط  -رمحه هللا-نقله عنه الغزايل ( 3)
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 فصل
إىل قاضي البلد الذي  (1)وإذا حكم على غائب فسأله صاحب احلق أن يكتب) :قال

وال فرق بني املسافة البعيدة  ،(3)وهذا إمجاع (لينفذه كتب إليه (2)فيه اخلصم مبا حكم به
 وصورته:  ،(5)تنفيذه (4)ألن ما حكم به لزم فوجب على كل أحد ؛والقريبة

 بسم هللا الرمحن الرحيم
]وادعى ، (7)هيتميز عن غريه ويذكر صفت (6)حضر فالن ابن فالن ويرفع يف نسبه حىت

وفالن  (11)شهد فالن ابن فالن (10)وقد ،(9)[(8)ويذكر نسبه وصفته ،حقا على فالن ابن فالن
وحكمت عليه وسألين أن أكتب بذلك  ،وقد عرفت عدالتهما وحلفته على احلق ،(12)ابن فالن

 . (14)(13)فأجبته إىل ذلك ،إىل القاضي فالن ابن فالن
أنه حكم  (16)حكم له ابلبينة ]فهل يلزمه أن يذكرإذا كان قد  :يف املستظهري (15)قال/

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" زايدة ) له (.1)
 (  ) به ( ليست يف "ج".2)
  .28: اإلمجاع البن املنذر: (  انظر3)
 حد منهم (.(  يف "ج" ) وا4)
 .13/110، البيان 3/401: املهذب (  انظر5)
 (  يف "ج" ) حبيث (.6)
 (  يف "ج" ) صنعته (.7)
 (  ) ويذكر نسبه وصفته ( ليست يف "ب".8)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".9)
 (  يف "ب" ) و (.10)
 (  ) ابن فالن ( ليست يف "ب".11)
 () ابن فالن ( ليست يف "ب".12)
 ىل ذلك ( ليست يف "ج".(  ) إ13)
  .11/178، روضة الطالبني 12/515، فتح العزيز 8/200: التهذيب (  انظر14)
 / ب من "ب".163(  هناية ل 15)
 "ب" زايدة ) له (. (  يف16)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

668 

فعلى هذا هو ابخليار بني أن يسمي الشهود  ،يف كتابه ن فيه وجهان أحدمها يلزمه (1)ابلبينة[
وبني أن ال يسميهم إذا وصفهم ابلعدالة، فلو مل يصفهم ابلعدالة فهل يكون ذكره هلم تعديال ن 

 . (2)فيه وجهان
حيكم به فسأله املدعي أن يكتب إىل قاضي البلد الذي فيه وإن ثبت عنده ومل ) :قال

اخلصم مبا ثبت عنده ليحكم عليه نظرت فإن كان بينهما مسافة ل تقصر فيها الصالة مل 
ألن القاضي الكاتب كشاهد  (كتب  (3)يكتب وإن كان بينهما مسافة تقصر فيها الصالة/

  .(5)بول مسافة القصرالفرع فاعترب يف الق (4)األصل وشهود الكتاب كشاهدي
وكذا يف الشهادة على الشهادة فيكتب شهد عندي  ،وقيل: يكفي فيه مسافة العدوى

 . (8)(7)فالن بكذا وال يقول حكمت به (6)فالن ابن
وخالفه  ،(10)ألن الثبوت عنده حكم ؛يقول ثبت عندي (9)وال :قال الشيخ أبو حامد

 . (13)وهو الصحيح ،(12)وقالوا الثبوت ليس حبكم ،األصحاب (11)أكثر
ممن خيرج إىل ذل  البلد ) ،(14)أي عدلني (وإذا كتب الكتاب أحضر شاهدين) :قال

 ــــــــــــــ
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".1)
  .8/152: حلية العلماء (  انظر2)

  0/ أ من " أ "246(  هناية ل3)
 هود (.(  يف "ج" ) كش4)
  .4/546، مغين احملتاج 12/534، فتح العزيز 13/110، البيان 7/204، التهذيب 3/401: املهذب (  انظر5)

 (  يف "ج" ) و (.6)
 (  ) به ( ليست يف "ب".7)
 .11/194، روضة الطالبني 12/534فتح العزيز  ،13/110: البيان (  انظر8)
 (  يف "ج" ) ال (.9)
  .16/216يف احلاوي الكبري  -رمحهما هللا-امد املاوردي نقله عن الشيخ أيب ح( 10)
 (  يف "ج" ) معظم (.11)
  .12/523، فتح العزيز 8/151، حلية العلماء 16/216: احلاوي الكبري (  انظر12)
  .11/185، روضة الطالبني 12/523وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 13)
  .11/181روضة الطالبني  ،13/110: البيان (  انظر14)
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وأحب  :قال الشافعي رمحه هللا (عليه وهو يسمع (2)أو يقرآ (1)ويقرأ الكتاب عليهما
 . (3)لئال ي غري منه شيء ؛للشاهدين أن ينظرا يف الكتاب عند قراءته

ليَّ أين كتبت إىل فالن ابن فالن مبا مسعتما يف هذا مث يقول هلما اشهدا ع): قال
 .(7)أن مضمون الكتاب قضائي كفى (6)أشهدكما (5)لو قال/ :االصطخري (4)وقال (الكتاب

 . (8)فإن خافا أن ينسيا ما مسعاه كتباه يف نسخة معهما :قال الشافعي 
الكتاب قرأه  فإذا وصال قرآ الكتاب على املكتوب إليه وقال نشهد أن هذا): قال

وإن قال نشهد أنه كتب  ،علينا فالن ابن فالن ومسعناه وأشهدان أنه كتب إلي  مبا فيه
 . (11)ألنه رمبا زور الكتاب عليهما (مل جيز (10)علينا (9)إلي  هبذا ومل يقرأه

إذا عرف القاضي املكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه جاز  :االصطخري (12)قال
 .وليس بشيء ،(13)قبوله من غري شهادة

وإن انكسر اخلتم أو امنحى بعض اخلط ومها حيفظان ما فيه أو معهما نسخة أخرى مل 
 . (14)يضر

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) عليهما الكتاب (.1)
 (  يف "ب" و "ج" ) ي قرأ (.2)
  .6/306األم ( 3)
 (  يف "ب" ) قال (.4)
 / أ من "ب".164(  هناية ل 5)
 (  يف "ب" ) اشهدا (.6)
  .12/516يف فتح العزيز  -رمحهما هللا-نقله عن األصطخري الرافعي ( 7)
  .6/306: األم (  انظر8)
 و "ج" ) يقرآ (. (  يف "ب"9)
 (  ) علينا ( ليست يف "ب" و "ج".10)
  .11/179، روضة الطالبني 12/516، فتح العزيز 13/112، البيان 3/402: املهذب (  انظر11)
 (  يف "ج" ) وقال (.12)
 . 3/401يف املهذب  -رمحه هللا-نقله عنه الشريازي ( 13)
 ،13/113، البيان 8/202، التهذيب 3/402، املهذب 16/230، احلاوي الكبري 395: خمتصر املزين ص(  انظر14)

 .12/516فتح العزيز 
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إليه أو عزل  (3)الكاتب أو عزل أو مات املكتوب (2)مات القاضي (1)فإن): قال
به الشهود  (8)على ما يشهد (7)/(6)ّولعألن امل ((5)غريه محل الكتاب إليه وعمل به (4)وويل

 . (11)[(10)الفرع (9)وموت شاهد األصل ال يبطل شهادة ،]فيجب العمل به
 (13)أما البصريون فمذهبهم موافق ملذهب/ ،هذا مذهب البغداديني :يف احلاوي (12)قال
 .(16)(15)يف أن املوىل ال يقبل الكتاب الذي كتب إىل املعزولـ رمحه هللا ـ  (14)أيب حنيفة
كما   (ن فيما ثبت عنده ومل حيكم به بطل كتابهفسَّق الكاتب فإن كا (17)إن)و : قال 

 .(18)يف نظريه من الشهادة على الشهادة
 يبطل ابلفسق  (19)ألن احلكم ال (وإن كان فيما حكم به مل يبطل)قال: 

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" و "ج" ) وإن (.1)
 (  يف "ب" ) احلاكم (.2)
 (  يف "ج" ) املعزول (.3)
 (  يف "ج" ) أو ويل (.4)
 ه (.مبا في" ) ب"و  "أ  "(  يف 5)
 ول ( ويف "ج" ) القول (.ق" ) املأ  (  يف "6)
 / ب من " أ ". 246(  هناية ل7)
 (  يف "ب" ) شهد (.8)
 (  يف "ب" زايدة ) شاهد (.9)
  .13/115، البيان 3/402، املهذب 16/232: احلاوي الكبري (  انظر10)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".11)
 (  يف "ج" ) وقال (.12)
 / ب من "ج".290(  هناية ل 13)
  .4/86، اللباب 111-2/110: االختيار (  انظر14)
 (  يف "ج" ) املنعزل (.15)
  .16/232: احلاوي الكبري (  انظر16)
 إن (. ف(  يف " أ " ) 17)
 .22/412 تكملة اجملموع للمطيعي، 13/116، البيان 3/402املهذب ، 16/232احلاوي الكبري : (  انظر18)
 (  يف "ج" ) مل (.19)
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 . (1)احلادث
وإذا وصل الكتاب فحضر اخلصم وقال لست فالن ابن فالن فالقول ): قال
 .(3)البة عليهألن األصل أنه ال مط (مع ميينه (2)قوله/

 . (4)فإن قال ال أحلف على نفي االسم بل على نفي االستحقاق مل يقبل على الصحيح
 (7)بينة أنه فالن ابن فالن، ]فقال أان فالن بن فالن[ (6)أقام املدعي (5)وإن): قال

أن له من يشاركه يف مجيع ما وصف  (8)إل أين غري احملكوم عليه مل يقبل قوله حىت يقيم بينة
  .(10)ألن األصل عدم مشاركة غريه إايه يف ذلك (يف الكتاب (9)به

ألنه  ؛أن له من يشاركه إال أنه ميت مل يقبل منه على أحد الوجهني (12)أقام بينة (11)فإن
 . (14)هثتالقاضي احلاكم ور  (13)لو كان احلكم على امليت لذكر

ل يدعي أن  حكمت علي حىت  (15)فإن حكم عليه فقال اكتب إىل الكاتب): قال

 ــــــــــــــ
 .22/412عي تكملة اجملموع للمطي ،13/116، البيان 3/402: املهذب (  انظر1)

 / ب من "ب".164(  هناية ل 2)
 .22/413، تكملة اجملموع للمطيعي 13/117، البيان 4/315، الوسيط 3/402: املهذب (  انظر3)
  .11/182، روضة الطالبني 12/519وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 4)

 (  يف "ج" ) فإن (.5)
 (  ) املدعي ( ليست يف "ج".6)
 فني سقط من "ج".(  ما بني املعقو 7)
 ينة (.الب" ) ب" و "أ  " (  يف8)
 (  ) به ( ليست يف "ج".9)
، تكملة اجملموع للمطيعي 12/520، فتح العزيز 13/117، البيان 4/315، الوسيط 3/402: املهذب (  انظر10)

22/413.  

 (  يف "ب" ) وإن (.11)
 (  يف "ب" ) البينة (.12)
 (. ه) لذكر  و "ب" "أ  (  يف "13)
 . 11/183، روضة الطالبني 12/520، وهذا هو أصح الوجهني. انظر: فتح العزيز 13/118: البيان انظر  (14)
 "ج" ) احلاكم (. (  يف15)
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وقيل: ل يلزمه إل إذا ادعى ) ،(2)الحتمال ما ذكره (مرة أخرى فقد قيل: يلزمه (1)ذل 
ألن احلاكم إمنا يكتب مبا حكم به أو ثبت عنده من اإلقرار وهذا  (مرة أخرى (3)ذل  عليه

 .(7)(6)به وال ثبت عنده إبقراره (5)حكم (4)ما
وكل من ثبت له حق بكتاب  ،احلق وال يلزمه أن يدفع إليه الكتاب الذي ثبت به

 .(9)تسليم الكتاب إليه (8)فكذلك ال يلزمه

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" زايدة ) على (.1)
 . 13/118، البيان 8/201، التهذيب 3/402: املهذب (  انظر2)
 (. عليه ذلك " )ج"و  "أ  "(  يف 3)
 (  يف "ج" ) مل (.4)
 يف "ج" ) حيكم (.  (5)
 (  يف "ب" ) ابإلقرار ( ويف "ج" ) إقراره (.6)
 .13/118، البيان 8/201، التهذيب 3/402: املهذب (  انظر7)
 (  يف "ج" ) يلزم (.8)
 .13/118: البيان (  انظر9)
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 فصل
صاحب احلق أن يكتب له حمضرا مبا  (2)فسأل ،عند احلاكم حق (1)وإن ثبت/) :قال
أي يكتب عالمته على رأس احملضر ويكتب حتت احملضر شهد عندي  (كتبه ووقع فيه  ،جرى
 .(3)بذلك

وإن مل يكن للحاكم قرطاس  ،قمطره (4)يف خته ويودعهاودفعه إليه ويكتب نس)قال: 
 (5)ألنه يكتب حلقه واحملضر يقصد به حفظ (كان ذل  على صاحب احلق  ،من بيت املال

 ،اإلقرار :أشياء (8)ويكون واقعا على أربعة ،ما جرى بني يدي احلاكم (7)حكاية/ (6)وهو ،احلق
  .(9)والنكول ،واالستحالف ،والشهادة عند اإلنكار

وحكى فيه احملضر وأشهد  (12)سجال (11)أراد أن يسجل له كتب له (10)فإن): قال
 (13)ففيه زايدة على احملضر (على نفسه ابإلنفاذ وسلمه إليه وكتب نسخته وتركها يف قمطره

 .(14)احلكم ابحلق واإلشهاد عليه بذلك
  :يكتبيف احملضر ف (15)صورة السجل أن يكتب إبنفاذ ما ثبت عنده :قال ابن الصباغ

 ــــــــــــــ
  0/ أ من " أ "247(  هناية ل1)
 (. له" ) فسأب"و  "أ  "(  يف 2)
 . 4/527، مغين احملتاج 13/119يان ، الب3/403: املهذب (  انظر3)

 ."أ  "ليست يف (  ) يف ( 4)
 (  يف "ب" ) حق ( بدل من ) يقصد به حفظ (.5)
 (  يف "ب" ) وهذا (.6)
 / أ من "ب".165(  هناية ل 7)
 (  يف "ب" ) األربعة (.8)
 .12/462، فتح العزيز 13/122، البيان 3/403: املهذب (  انظر9)
 .(  يف "ج" ) وإن (10)
 (  ) كتب له ( ليست يف "ب".11)
 (  يف "ب" زايدة ) أسجله (.12)
 (  يف "ب" ) حمضر (.13)
 .4/527، مغين احملتاج 12/462، فتح العزيز 13/122، البيان 3/403: املهذب (  انظر14)
 "ج" ) له (. (  يف15)
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
علىكذا وكذا  (2)عليه القاضي فالن ابن فالن قاضي عبد هللا اإلمام[ (1)]هذا ما اشهد

أنه ثبت عنده  (5)[(4)يف جملس حكمه وقضائه يف موضع كذا وكذا يف وقت كذا (3)]وذلك
ل شهادهتما عنده قبو  (8)وقد عرفهما مبا ساغ له (7)وفالن ابن فالن (6)بشهادة فالن ابن فالن

فرغ منه قال  (9)يف كتاب نسخته وينسخ الكتاب إن كان معه أو احملضر يف أي حكم كان فإذا
وال  (15)به (14)فالن أن حيكم له (13)فالن ابن (12)هوأمضاه بعد أن سأل (11)به وأنفذه (10)فحكم

 . (16)ألن القضاء على الغائب جيوز عندان ؛حيتاج أن يذكر أنه مبحضر املدعى عليه
يف كل شهر أو يف كل أسبوع ) ،(18)والسجالت (17)أي (وما جيتمع من احملاضر) :قال

]أي بعد أن يكتب على كل  (يضم بعضها إىل بعض ،أو يف كل يوم على قدر قلته وكثرته

 ــــــــــــــ
 "ب" ) شهد (. (  يف1)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".2)
  "ج".(  ) وذلك ( ليست يف3)
 "ج" زايدة ) كذا (. (  يف4)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".5)
 (  ) ابن فالن ( ليست يف "ج".6)
 () ابن فالن ( ليست يف "ج".7)
 "ب" و "ج" زايدة ) من (. (  يف8)
 "ب" ) وإذا (. (  يف9)
 (  يف "ج" ) حيكم (.10)
 (  يف "ب" ) ونفذه (.11)
 ) سأل (.و "ب" " أ  (  يف "12)
 (  يف "ب" ) و (.13)
 (  ) له ( ليست يف "ج".14)
 (  ) به ( ليست يف "ب".15)
  .12/463، فتح العزيز 13/121حنو ما قاله ابن الصباغ يف: البيان  (  انظر16)

 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".17)
 (  ) والسجالت ( ليست يف "ب".18)
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وقت كذا  (5)حماضر (4)عليه (3)ويكتب/) ،(2)[(1)واحد منها اسم املتداعيني وخيتم عليه خبامته
وكتبه  ،ألن احلكم قد ثبت (جاز ،(7)مل يسجل له احلاكم (6)فإن ،ذامن شهر كذا من سنة ك

 .(11)(10)كتبه  (9)فلم يلزمه ،السجل ال يلزم به شيء(8)احملضر و
له فلزمه كما لو أقر  (15)ألنه وثيقة/ ؛(14)ذلك إذا حضر الكاغد (13)يلزمه (12)وقيل:/
  .(16)فسأله أن يشهد على إقراره ،خصمه ابحلق

تسميتهم  (19)فقد قيل: إن ،السجل (18)حكم بشهادهتم يف (17)أما تسمية الشهود الذين
 .أوىل

  .(1)[(20)]وقيل: بل ترك تسميتهم أوىل

 ــــــــــــــ
  .11/141، روضة الطالبني 12/463، فتح العزيز 13/122، البيان 3/403: املهذب (  انظر1)

 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".2)
 /ب من " أ ". 247(  هناية ل3)
 (  يف "ب" ) عليها (.4)
 (  يف "ب" زايدة ) كذا وكذا من (.5)
 (  يف "ب" ) فإذا (.6)
 (  ) احلاكم ( ليست يف "ج".7)
 (  ) احملضر و ( ليست يف "ب".8)
 (  يف "ج" ) يلزم (.9)
 (  يف "ج" ) كتبته (.10)
  .4/527، مغين احملتاج 13/122، البيان 3/403: املهذب (  انظر11)
 / أ من "ج".291(  هناية ل 12)
 (  يف "ج" ) يلزم (.13)
 . 2/791، املعجم الوسيط 318( الكاغد: بفتح الكاف والغني، القرطاس وهو فارسي معرب. انظر: املصباح املنري: 14)
 من "ب"./ ب 165(  هناية ل 15)
  .4/527، مغين احملتاج 13/122، البيان 3/403: املهذب (  انظر16)
 (  يف "ب" و "ج" ) الذي (.17)
 (  يف "ب" ) و (.18)
 (  ) إن ( ليست يف "ب".19)
  .11/140، روضة الطالبني 12/463واملذهب هو األول. انظر: فتح العزيز   (20)
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 . (2)ويف حدود هللا عز وجل قوالن ،وتثبت حقوق اآلدميني بكتاب القاضي إىل القاضي
فوجدها   ،موادعى أّن له حجة يف ديوان احلك ،وإن ادعى رجل على رجل حقا): قال
جلواز أن  ((3)مل يرجع إليه حىت يذكر ،فإن كان ذل  حكما حكم به هذا احلاكم ،كما ادعا

كما لو شك يف فعل من أفعال   ،وال يقبل يف ذلك شهادة شاهدين (4)أي ،يكون قد زور عليه
أن يشهد  (7)فإنه ال جيوز له ،بكذا (6)وكما لو شهد عنده شاهدان أنه شهد عنده ،(5)صالته

عمل بقوهلما إال أن يكون قد أنكر  ،على حكمه عند غريه (9)، فلو شهد شاهدان(8)لكبذ
 .(11)احلكم (10)احلاكم

 (13)أي (مل يرجع إليه حىت يشهد به شاهدان (12)وإن كان حكما حكم به غريه) :قال
رجع فيه  ،وإذا مل يعرف احلاكم لسان اخلصم) ،(15)(14)وال يعتمد على اخلط إلمكان التزوير

ول يقبل إل من عدد  ،ول يقبل فيه إل قول من تقبل شهادته) ،للضرورة (من يعرف (16)إىل
 .(2)ألن احلق يتوقف ثبوته على ذلك فأشبه الشهادة( (1)به احلق املدعى (17)يثبت
 = ــــــــــــــ
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".1)
  .11/196، روضة الطالبني 12/537ا: املنع. انظر: فتح العزيز أصحهم  (2)

 (  يف "ب" ) يذكره (.3)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".4)
 (  يف "ج" ) الصالة (.5)
 (  ) عنده ( ليست يف "ب" و "ج".6)
 (  ) له ( ليست يف "ب".7)
  .12/489، فتح العزيز 13/123، البيان 404-3/403: املهذب (  انظر8)
 (  يف "ج" ) الشاهدان (.9)
 (  ) احلاكم ( ليست يف "ج".10)
 املصادر السابقة. (  انظر11)

 (  ) غريه ( ليست يف "ج".12)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".13)
 (  يف "ب" زايدة ) قال (.14)
 .12/489، فتح العزيز 13/123، البيان 404-3/403: املهذب (  انظر15)
 (.(  يف "ج" زايدة ) قول 16)
 (  يف "ب" ) ثبت (.17)
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نظرا  (ففيه قولن أحدمها: يقبل يف الرتمجة اثنان ،الدعوى يف زان (3)فإن كان): قال
 .(7)نظرا إىل احلق املدعى به ((6)إل أربعة (5)لثاين: ل يقبلوا)، (4)إىل أنه إثبات قول

أو اإلمجاع أو القياس  (11)النص/ (10)فوجد ،(9)حبكم (8)وإن حكم احلاكم/): قال
وكذا لو  ،(14)السنة ( (13): ) ردوا اجلهاالت إىللقوله  (نقض حكمه ،(12)اجللي خبالفه

ويال بعيدا ينبو عنه اللفظ كخرب النكاح الذي ال حيتمل إال   (15)خالف خرب الواحد الصريح
 ونعين ابلقياس اجللي القدر املشرتك بني التنبيه  ،(16)بال ويل

 على اختالف أنواعه.  (17)واإلمياء
وأنكر  ،بكذا (2)حكم يل احلاكم (1)قد :اختلف رجالن فقال أحدمها (18)وإن): قال

 = ــــــــــــــ
 ) به (.زايدة  "أ  " (  يف1)
  .13/105، البيان 3/400، املهذب 16/177: احلاوي الكبري (  انظر2)
 (  يف "ب" ) كانت (.3)
  .13/105، البيان 16/178: احلاوي الكبري (  انظر4)
 (  يف "ب" ) يثبت (.5)
 (  يف "ب" ) أبربعة (.6)
  بقني.: املصدرين السا(  انظر7)

 / أ من "ب".166(  هناية ل 8)
 (  يف "ج" ) حبق (.9)
 (  يف "ب" ) مث وجد (.10)
  0/ أ من " أ "248(  هناية ل11)
 (  يف "ج" ) خالفه (.12)
 (  يف "ب" زايدة ) الكتاب و (.13)
( يف كتاب 7/442، أخرجه البيهقي يف )السنن الكربى( )مل أجده مرفوعًا وإمنا وجدته موقوفًا على عمر   (14)

  .العدد، ابب االختالف يف مهرها وحترمي نكاحها على الثاين
 (  يف "ج" ) الصحيح (.15)
  .13/62، البيان 16/174: احلاوي الكبري (  انظر16)
التنبيه واإلمياء: هو أن يقرتن وصف حبكم، لو مل يكن هو أو نظريه للتعليل لكان بعيدا. انظر: هناية السول  (17)

2/842. 
 "ج" ) وإذا (. (  يف18)
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ألنه قادر على  ؛(4)حمل واليته أي وهو يف (ل قوله وحدهبِّ قُ  (3)حكمت :ايآخر فقال احلاكم
إذا كان ابلعلم بين على جواز  (6)أما ،هذا إذا كان احلكم ابلبيّنة ،(5)إنشائه فقبل منه اإلقرار به

 .(7)القضاء بعلمه

 = ــــــــــــــ
 (  ) قد ( ليست يف "ب".1)
 (  ) احلاكم ( ليست يف "ج".2)
 (  يف "ب" زايدة ) بكذا (.3)
 (  يف "ج" ) أي وهو يف حمل واليته قبل قوله وحده (.4)
 (  ) اإلقرار به ( ليست يف "ج".5)
 (  يف "ج" ) فأما (.6)
  .13/125، البيان 3/404: املهذب (  انظر7)
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 باب القسمة
    :لقوله تعاىل (جتوز قسمة األمالك) :قال

   
  
   

    (1)  وقسم
 . (4)خيرب وغنائم بين املصطلق؛ وألن احلاجة تدعو إىل ذلك (3)غنائم بدر وغنائم  (2)النيب

ستمائة وقيمة أي مثل أن ترك البنيه عبدين قيمة أحدمها  (فإن كان فيها رد)قال: 
ملا فيه من  (فهو بيع) ،(6)(5)اآلخر ألف فلو أخذ أحدمها النفيس ورد مائتني استواي

أو  (8)ويشرتط لفظ البيع/ (فما ل جيوز يف البيع ل جيوز يف هذه القسمة)، (7)املعاوضة
 . (10)حكاه يف التهذيب ،(9)التمليك على أحد الوجهني

ألهنا لو كانت  (متييز احلقني (11)ن، أحدمها: أنهوإن مل يكن فيها رد، ففيه قول): قال
  .(12)بيعا ملا دخلها اجلرب والقرعة

كاألرض   (13)ما أمكن فيه القسمة جازت قسمته وما ل ميكن فيه القسمة)فعلى هذا 

 ــــــــــــــ
 ( من سورة النساء. 8( اآلية )1)
 (  يف "ب" و "ج" ) رسول هللا (.2)
 (  ) بدر وغنائم ( ليست يف "ب".3)
  .12/541، فتح العزيز 8/206، التهذيب 3/404، املهذب 16/245: احلاوي الكبري (  انظر4)
 (  يف "ب" و "ج" زايدة ) قال (.5)
  .11/214بني ، روضة الطال13/130، البيان 212-8/211: التهذيب (  انظر6)
  املصادر السابقة. (  انظر7)
 / ب من "ب".166(  هناية ل 8)
 (  ) على أحد الوجهني ( ليست يف "ب".9)
  .8/212: التهذيب (  انظر10)
 (. ا" ) أهنب"و  "أ  "(  يف 11)
  .4/482، كنز الراغبني 13/131، البيان 8/212: التهذيب (  انظر12)
 (  يف "ج" ) القسمة فيه (.13)
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 (2)للجهالة، نعم لو طلب أحدمها قسمة/ (مع السنابل ل جتوز قسمته (1)مع البذر واألرض
 . (3)ع أجرب اآلخراألرض دون البذر والزر 

فإذا أخذ أحدمها  ،جزء مشرتك بينهما (7)كل  (6)ألن (بيع (5)الثاين: أنه (4)القولو )قال: 
ما جاز )فعلى هذا ، (10)من اجلزء اآلخر (9)/(8)أحد اجلزئني فقد ابتاع حق صاحبه منه حبقه

 (11)فرقاومل جيز أن يت (بيع بعضه ببعض جازت قسمته كاألراضي واحلبوب واألدهان وغريها
 . (12)يف الربوايت من غري قبض ويقسم فيما يكال ابلكيل وفيما يوزن ابلوزن

أجزاؤه ابلنار وخل  (13)وما ل جيوز بيع بعضه ببعض كالعسل الذي عقدت): قال
ألنه لو كان بيعا لثبتت الشفعة  ؛(15)واألول أصح ،من الراب (14)حذارا (التمر ل جتوز قسمته

ولصار كما لو قال بعتك أي عبد خرجت القرعة  ،ابلقرعة (17)واحد (16)وملا تعني حق
  .(1)(18)عليه
 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) واحلنطة (.1)
 / ب من " أ ". 248(  هناية ل2)
  .13/133، البيان 8/212، التهذيب 3/406: املهذب (  انظر3)

 .و "ب" "أ  "ليست يف  (  يف "ج" زايدة ) القول (4)
 (. ا" ) أهنب" و "أ  " (  يف5)
 (  يف "ب" ) ألنه (.6)
 (  ) كل ( ليست يف "ب".7)
 (  يف "ب" ) حلقه (.8)
 / ب من "ج".291(  هناية ل 9)
  .12/557، فتح العزيز 8/212، التهذيب 3/405: املهذب (  انظر10)

 (  يف "ج" ) يفرتقا (.11)
  .12/559، فتح العزيز 13/131، البيان 8/212: التهذيب (  انظر12)

 (  يف "ب" ) انعقدت (.13)
 (  يف "ج" ) حذراً (.14)
  .11/214، روضة الطالبني 12/557. وهو كما قال. انظر: فتح العزيز أي القول أبن القسمة متييز احلقني( 15)
 (  يف "ج" زايدة ) كل (.16)
 (  يف "ج" زايدة ) منهم (.17)
 (  يف "ج" ) عليه القرعة (.18)
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بيع مل  (3)فإن قلنا إهنا ،أن يقامسوا أهل الطلق (2)وإن وقف على قوم نصف أرض فأرادوا
 (7)رد (6)وإن كان فيها ،فإن مل يكن فيها رد صحت (5)متييز احلقني (4)وإن قلنا إهنا ،يصح
 . (9)وإن كان من أهل الطلق مل تصح ،صحت كان الرد من أهل الوقف  (8)فإن

أن ينصبوا من يقسم بينهم  (10)وجيوز للشركاء أن يتقامسوا أبنفسهم وجيوز) :قال
حيصل جبميع  (12)ألن املقصود (أن يرتافعوا إىل احلاكم لينصب من يقسم بينهم (11)وجيوز/
أحدمها ل يقسم  ففيه قولن ،ترافعوا إليه يف قسمة مل  من غري بينة (14)فإن) ،(13)ذلك
ألنه قد يكون امللك لغريهم فإذا قسم احلاكم بينهم يكون متصرفا يف ملك الغري ويكون  (بينهم

إل أنه ) ،(17)امللك (16)ألن الظاهر من أيديهم (يقسم :والثاين)، (15)ذلك حجة هلم يف امللك
حكاية ، والقول اآلخر (18)وقيل: ال يقسم قوال واحدا (يكتب أنه قسم بينهم بدعواهم

 = ــــــــــــــ
  .427-22/426اجملموع  ، تكملة13/131، البيان 3/405: املهذب (  انظر1)
 (  ) فأردوا ( مكررة يف "ب".2)
 ) أن القسمة (."ج"  (  يف3)
 (  ) إهنا ( ليست يف "ج".4)
 "ب" ) للحقني (. (  يف5)
 (  ) فيها ( ليست يف "ج".6)
 "ج" ) الرد (. (  يف7)
 (  يف "ج" ) وإن (.8)
، حتفة احلبيب 12/559، فتح العزيز 8/213، التهذيب 169-8/168، حلية العلماء 3/406: املهذب (  انظر9)

4/514.  
 ت يف "ج".(  ) جيوز ( ليس10)
 / أ من "ب".167(  هناية ل 11)
 (  يف "ب" ) القسم (.12)
  .22/450، تكملة اجملموع 13/147: البيان (  انظر13)
 (  يف "ب" ) وإن (.14)
  .4/520، حتفة احلبيب 12/562مع املصدرين السابقني، فتح العزيز  (  انظر15)

 (  يف "ب" ) حال اليد ( بدل من ) أيديهم (.16)
  املصادر السابقة. (  انظر17)

  .4/520، حتفة احلبيب 22/450، تكملة اجملموع 13/147: البيان (  انظر18)
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 . (1)مذهب الغري
الفراغ منها  (2)وإن كان يف القسمة رد اعترب الرتاضي يف ابتداء القسمة وبعد/): قال
وليس  ،كما يف قسمة اإلجبار  (املذهب، وقيل: ل يعترب الرتاضي بعد خروج القرعة (3)على
خروج  ألن هذه القسمة تتضمن دفع العوض، فأشبهت البيع فافتقر إىل تراضيهما بعد ؛بشيء

فكذلك  ،وخيالف قسمة اإلجبار فإنه ملا مل يعترب فيها الرتاضي يف االبتداء ،القرعة لتلزم املعاوضة
 . (5)(4)بعد خروج القرعة وال كذلك ههنا

حلصول  (وإن مل يكن فيها رد فإن تقامسوا أبنفسهم لزم ذل  إبخراج القرعة) :قال
اعترب الرتاضي بعد خروج القرعة  (7)وإن نصبوا من يقسم بينهم) ،(6)مقصودمها بفعلهما

 (8)فأحلق االنتهاء فيها ،ألن هذه القسمة ال بد يف ابتدائها من الرتاضي (املنصوص
وبعد خروج القرعة رضيت  ،واعلم أنه ال بد من لفظ فيقول يف االبتداء رضيت .(9)ابالبتداء

على هذا  (11)ل قامستك/ومنهم من قال إذا مل نشرتط لفظ البيع فيشرتط أن يقو  .(10)هبذا
 .(14()13)ليؤدي معىن التمليك والتملك ؛فيتلفظ ابلقسمة (12)أو رضيت ابلقسمة ،الوجه

 ــــــــــــــ
قال: وال يعجبين  -القول ابلقسمة -ملا ذكر القول الثاين -رمحه هللا-قال الرافعي والنووي: ويدل عليه أن الشافعي   (1)

  .11/219، روضة الطالبني 12/563هذا القول. انظر: فتح العزيز 

  0/ أ من " أ "249(  هناية ل2)
 ) ظاهر (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف3)
 (  يف "ج" ) هنا (.4)
 . 13/130، البيان 8/213، التهذيب 3/410: املهذب (  انظر5)
 . 3/405: املهذب (  انظر6)
 (  يف "ب" ) بينهما (.7)
 (  ) فيها ( ليست يف "ب".8)
  .13/130، البيان 8/213، التهذيب 3/410: املهذب (  انظر9)
 (  يف "ب" ) هبذه (.10)
 / ب من "ب".167(  هناية ل 11)
 (  ) ابلقسمة ( ليست يف "ج".12)
 (  ) والتملك ( ليست يف "ج".13)
 (  يف "ب" ) التملك والتمليك (.14)

= 
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أو مبثابة خيار اجمللس ن  ،هذا الرتاضي مبثابة خيار العيب حىت يكون على الفور (1)وهل
 .(2)فيه وجهان
 (4)القاسم ألن (خمرج من التحكيم أنه ل يعترب الرتاضي (3)وقيل: فيه قول): قال

  . (5)جمتهد يف تعديل السهام واالقراع
 ،(7)جباراإلأي يف قسمة  (من يقسم بينهم (6)وإن ترافعوا إىل احلاكم فنصب): قال

 . (8)مل يعترب بعد خروج القرعة ،ألنه ملا مل يعترب الرتاضي يف االبتداء (لزم ذل  إبخراج القرعة)
ابلوا عاقال عدل عاملا  (9)حرا/ ول جيوز للحاكم أن ينصب للقسمة إل): قال
 . (11)احلكم فأشبه احلاكم (10)ألنه نصب إللزام (ابلقسمة

املنصوب من جهة الشريكني جيب أن يكون هبذه  (12)وكذا/ :قال أكثر األصحاب
 . (13)الصفات
  .(1)فاسقا (15)ابن الصباغ: إذا قلنا ال يلزم إال برضامها جاز أن يكون عبدا أو (14)قال

 = ــــــــــــــ
 .9/242، أسىن املطالب 11/217، روضة الطالبني 12/560، فتح العزيز 4/324: الوسيط انظرو  
 ( ليست يف "ب". (  ) هل1)
  .4/482: حاشية عمرية (  انظر2)
 (  يف "ب" زايدة ) آخر (.3)
 (  يف "ب" ) احلاكم (.4)
  .3/410: املهذب (  انظر5)

 (  يف "ب" ) لينصب (.6)
 ) إجبار (.و "ج" " أ  (  يف "7)
  .12/560، فتح العزيز 13/130، البيان 3/410: املهذب (  انظر8)
 أ من "ج"./ 192(  هناية ل 9)
 (  يف "ب" ) اللتزام (.10)
  .542-12/541، فتح العزيز 13/128، البيان 8/207، التهذيب 3/405: املهذب (  انظر11)
 / ب من " أ ". 249(  هناية ل12)
هذا خالف ما ذكره األصحاب، بل جيوز أن يكون منصوب الشركاء عبدًا أو فاسقاً. انظر مع املصادر السابقة، ( 13)

 .11/201، روضة الطالبني 16/246بري احلاوي الك

 (  يف "ج" ) وقال (.14)
 (  يف "ج" ) و (.15)
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فاسقا من غري  (2)هذب أن املنصوب من جهتهم جيوز أن يكون عبدا أووذكر يف امل
  .(6)ليوصل كل واحد منهم إىل حقه ؛يكون عاملا ابلقسمة (5)ال بد وأن (4)ولكن ،(3)تفصيل

مبين على القولني يف  (9)فهو ،من يقسم بينهما (8)إذا حكما :يف املستظهري (7)قال
 . (11)من جهة احلاكم (10)شرائط املعتربة يف القسمةفإن قلنا يصح اعتربت فيه ال ،التحكيم

وإن  ) ،(13)ألنه مبثابة احلاكم (واحد (12)فإن مل يكن يف القسمة تقومي جاز قاسم): قال
وإن كان فيها ) ،(14)ألن التقومي ال يثبت إال ابثنني (كان فيها تقومي مل جيز إل قامسان

اخلرص  (17)لشبة (ل جيوز إل اثنان :والثاين واحد، (16)جيوز :ففيه قولن أحدمها (15)خرص
أن ) :ملا روت عائشة رضي هللا عنها ؛(20)واحد والصحيح أنه جيوز خارص ،(19)التقومي (18)إىل

 = ــــــــــــــ
  .13/128. انظر: البيان -هللا رمحهما-نقله عن ابن الصباغ العمراين ( 1)
 (  يف "ج" ) و (.2)
 (  يف "ج" ) فصل (.3)
 (  ) لكن ( ليست يف "ج".4)
 (  يف "ج" ) أن (.5)
  .405-3/404: املهذب (  انظر6)
 (  يف "ج" ) وقال (.7)
 (  يف "ب" ) حكمنا (.8)
 (  يف "ب" ) فهي (.9)
 (  يف "ج" ) القسام (.10)
  .8/167: حلية العلماء (  انظر11)

 (  يف "ج" ) قسام (.12)
  .12/542: فتح العزيز (  انظر13)
  .543-12/542، فتح العزيز 129-13/128، البيان 3/405: املهذب (  انظر14)

 .1/202: بفتح اخلاء وسكون الراء، هو احلزر والتقدير. انظر: املغين يف اإلنباء ( اخلرص15)
 ) قاسم (. و "ج" زايدة "أ  " (  يف16)
 (  يف "ب" ) لنسبة (.17)
 (  ) إىل ( ليست يف "ج".18)
 (  يف "ج" ) ابلتقومي (.19)
  .2/250، روضة الطالبني 3/79وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 20)
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 (3)خيري اليهود فيقول (2)فكان  رضي هللا عنه خارصا (1)كان يبعث عبد هللا بن رواحة  النيب 
والفرق من حيث املعىن أنه جيتهد ويعمل ابجتهاده فهو   ،(4)(إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي

  .(5)كاحلاكم
 .فاحتيج إىل اثنني (9)الشاهد (8)مبنزلة (7)خيرب بقيمة الشيء وهو (6)وأما املقوم فإنه

 . (10)وقيل: فيه قوالن كاخلارص
مل يكن  (14)إن)و  ،(13)ألنه من املصاحل (بيت املال (12)يف (11)أجرة القاسمو ) :قال

أما إذا كان منصواب من جهة الشركاء  ،أي إذا كان منصواب من جهة احلاكم (فعلى الشركاء
 . (1)مجيعهم بكل حال، وإن كان الطالب أحدهم (15)فأجرته منهم على

 ــــــــــــــ
، اإلسالمعبد هللا بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس األنصاري اخلزرجي، أبو حممد، أحد السابقني األولني إىل  (  هو1)

وأحد شعرائه املربزين، وهو أحد األمراء يف غزوة  ،وأحد النقباء يف بيعة العقبة، شهد املشاهد كلها مع رسول هللا 
 . 3/235، أسد الغابة 3/33يعاب ( هـ. انظر: االست8فيها سنة: ) مؤتة واستشهد 

 (  يف "ج" ) وكان (.2)
 (  يف "ج" ) ويقول (.3)
(، 1606( يف كتاب الزكاة، ابب مىت خيرص التمر، رقم احلديث )2/260أخرجه أبو داود يف )السنن( )  (4)

الثمار، رقم ( يف كتاب الزكاة، ابب يف قدر الصدقة فيما أخرجت األرض وخرص 2/134والدارقطين يف )السنن( )
( يف كتاب الزكاة، ابب خرص التمر والدليل على أن له 4/123(، والبيهقي يف )السنن الكربى( )25احلديث )
 حكماً.

  .3/79، فتح العزيز 3/244، البيان 3/81: التهذيب (  انظر5)
 (  يف "ب" ) فهو (.6)
 (  يف "ب" و "ج" ) فهو (.7)
 (  ) مبنزلة ( ليست يف "ب".8)
 "ب" ) كالشاهد (. (  يف9)
  املصادر السابقة. (  انظر10)
 (  يف "ج" ) القّسام (.11)
 (  يف "ب" و "ج" ) من (.12)
  .16/246: احلاوي الكبري (  انظر13)
 إن (.ف" ) ج" و "أ  " (  يف14)
 (  ) على ( ليست يف "ج".15)
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هذا،  :اسانيون قولني أحدمهاوحكى اخلر  (بينهم على قدر أمالكهم (2)ويقسم): قال
ألن العمل يف الكثري  ؛(5)واألول أصح ،(4)الرؤوس كالشفعة (3)والثاين: أهنا على عدد/

 .(7)أكثر ال حمالة (6)ابملساحة

 = ــــــــــــــ
  .12/544، فتح العزيز 13/129، البيان 8/207: التهذيب (  انظر1)

 ب" زايدة ) األجرة (.(  يف "2)
  0/ أ من " أ "250(  هناية ل3)
  .11/202، روضة الطالبني 12/544، فتح العزيز 13/129: البيان (  انظر4)
  .11/202، روضة الطالبني 12/544وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 5)
 (  يف "ب" ) واملساحة (.6)
  املصدرين السابقني. (  انظر7)
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 فصل
وإن طلب القسمة أحد الشريكني وامتنع ايآخر نظرت فإن مل يكن على واحد ) :قال

 ،أي اليت ال تنقص قيمتها ابلقطع (منهما ضرر كاحلبوب واألدهان والثياب الوليظة
ألنه ميكن حتصيل مقصود شريكه من غري إضرار وتسمى  (واألراضي والدور أجرب املمتنع)

 .(3)كل متساوي األجزاء  (2)اإلقرار وتتناول (1)هذه قسمة
قسمتها قسمة التعديل ويف اإلجبار عليها  (4)واعلم أن الدار املختلفة اجلوانب/

فيكون حينئذ   ،اآلخر (10)اجلانب (9)بناء (8)جانب بناء مياثل (7)كان يف  إال إذا (6)(5)قوالن
 وعلى هذه الصورة ينبغي أن حيمل كالم الشيخ رمحه هللا.  ،(11)كاألرض
أي اليت تنقص قيمتها  ((12)وإن كان عليهما ضرر كاجلواهر والثياب املرتفعة): قال
ومباذا يعترب  ،(14)ألنه سفه (ملمتنعمل جيرب ا (13)والرحا والبئر واحلمام الصوري) ،ابلقطع
 الضرر وعدم إمكان القسمة فيه ثالثة أوجه ذكرانها يف  (15)حصول

 ــــــــــــــ
 ست يف "ب".(  ) قسمة ( لي1)
 (  يف "ج" ) وتناول (.2)
  .12/547، فتح العزيز 208-8/207، التهذيب 3/406: املهذب (  انظر3)
 / ب من "ب".168(  هناية ل 4)
 (  يف "ج" ) خالف (.5)
، روضة الطالبني 12/553أظهرمها: جيرب؛ إحلاقًا للتساوي يف القيمة ابلتساوي ابألجزاء. انظر: فتح العزيز   (6)

11/210.  
 (  يف "ج" زايدة ) كل (.7)
 (  يف "ج" ) يساوي (.8)
 (  يف "ج" ) البناء (.9)
 (  ) اجلانب ( ليست يف "ج".10)
  املصدرين السابقني. (  انظر11)

 (  يف "ج" ) الرفيعة (.12)
 (  يف "ب" ) الصغرية (.13)
 .13/132، البيان 3/406: املهذب (  انظر14)
 "ج" ) دخول (. (  يف15)
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 . (2)الشفعة (1)ابب
أي دون اآلخر مثل أن كانت دار بني اثنني  (وإن كان على أحدمها ضرر): قال

قص تن (6)ومنفعته (5)قيمة عشرها[ (4)عشرها ]وكانت (3)ألحدمها تسعة أعشارها ولآلخر
فإن كان ) ،(9)[(8)ال تنقص ابلقسمة (7)]وكانت قيمة تسعة أعشارها ومنفعتها ،ابلقسمة

وإن كان على املمتنع فقد قيل: ل ) ،(10)ألنه متعنت (الضرر على الطالب مل جيرب املمتنع
 . (14)فكأنه يف حقه ال يقبل القسمة ،على الشريك (13)للمنفعة (12()11)ألنه تبتري (جيرب

وإن   (16)فوجب إجابته (15)ألنه يطلب ما فيه منفعته (وقيل: جيرب وهو األصح) :قال
إال قدر  (20)ميلك (19)ال (18)على رجل (17)كان فيه ضرر على غريه كما لو كان له دين

 ــــــــــــــ
 ابب ( ليست يف "ب". (  )1)
 . 302-301ية الفقيه بتحقيق امليل حممد مزايين: ن: غ(  انظر2)
 (  يف "ب" ) واآلخر (.3)
 (  يف "ج" ) فإن كان ( بدل من ) وكانت (.4)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".5)
 (  يف "ج" ) ومنفعتها (.6)
 (  ) ومنفعتها ( ليست يف "ج".7)
  .12/546ز : فتح العزي(  انظر8)
 (  ما بني املعقوفني سقط "ب".9)
  .12/546، فتح العزيز 8/208، التهذيب 4/322، الوسيط 3/406: املهذب (  انظر10)

 (  يف "ب" ) يعطل (.11)
 . 27تبتري: مصدر برّت يبرت تبتريا، مبعىن قطّع. انظر: املصباح املنري:  ( 12)
 (  يف "ب" ) املنفعة (.13)
  .13/133، البيان 4/322: الوسيط (  انظر14)
 (  يف "ب" ) منفعة (.15)
 (  يف "ج" زايدة ) إليه (.16)
 (  يف "ج" ) لرجل ( بدل من ) له دين (.17)
 (  يف "ج" زايدة ) دين (.18)
 (  يف "ج" ) وال (.19)
 (  يف "ج" زايدة ) املديون (.20)
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 . (1)الدين
 .(3)أن هذا الذي ذكره املصنف هو الرتتيب املشهور عن اخلراسانيني (2)واعلم/
فهو أنه إن كان الضرر على الطالب فهل جيرب  ،ور عن العراقينيالرتتيب املشه (4)فأما

فال  ،قلنا ال جيرب واحد منهما (6)فإن ،(5)وإن كان على املمتنع أجرب ،املمتنع ن فيه وجهان
 . (7)شفعة لواحد منهما

يف بعضها شجر وبعضها بياض  (10)/(9)أراض(8)فإن كان بينهما دور ودكاكني و): قال
 (12)أي جيعل العني بكماهلا يف مقابلة عني (ن تقسم بينهما أعياان ابلقيمةأحدمها أ (11)طلبف

  (13)قسم) ،أي على االنفراد (وطلب ايآخر قسمة كل عني) ،لتساويهما يف القيمة ؛بكماهلا
 . (15)به (14)ألن كل واحد منهما له حق يف اجلميع فجاز أن يطلب (كل عني
وال  ،وشجر فإنه يقسم ابلتعديل (17)و كرمإذا كان يف األرض خنل أ :ابن الصباغ (16)قال

 ــــــــــــــ
  .12/547، فتح العزيز 13/133، البيان 8/208التهذيب  ( 1)
 / ب من " أ ". 250ة ل(  هناي2)
  .4/322: الوسيط (  انظر3)
 (  يف "ب" ) وأما (.4)
  .13/133، البيان 170-8/169: حلية العلماء (  انظر5)

 (  يف "ج" ) فإذا (.6)
  املصدرين السابقني. (  انظر7)
 و (.أ" ) ج"و  "أ  "(  يف 8)
 (  يف "ب" ) أراضي (.9)
 / أ من "ب".169(  هناية ل 10)
 طلب (.و " ) ب" و "أ  " يف(  11)
 (  يف "ج" ) العني (.12)
 (  يف "ب" ) قسمت (.13)
 (  يف "ج" ) يطالب (.14)
  .12/554، فتح العزيز 13/134، البيان 407-3/406: املهذب (  انظر15)
 (  يف "ج" ) وقال (.16)
 (  يف "ج" ) كرم وخنل (.17)
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فيها البناء  (2)واحد فأشبه الدار الواحدة اليت (1)القراح ؛جيب قسمة كل صنف على حدة ألن
 . (3)واألبواب
 (4)وهي البيوت من الدكاكني اليت (وإن كان بينهما عضائد صوار متالصقة): قال

 (قسمتها أعياان ابلقيمة وامتنع ايآخر فقد قيل: جيربفطلب أحدمها ) ،(5)يسكنها التجار
ألن كل عضادة  (وقيل: ل جيرب)، (8)خان واحد (7)يف دار واحدة أو (6)ألهنا مبنزلة بيوت

كل عضادة ميكن قسمتها   (10)فعلى هذا إن كان .(9)مسكن منفرد فأشبهت الدور املتفرقة
 . (12)وإال فال (11)جزئني قسمت

ا عبيد أو ماشية أو ثياب أو أخشاب فطلب أحدمها قسمتها وإن كان بينهم): قال
  (15)مل تكن متفاضلة يف القيمة[ (14)وأمكن تعديلها ابلقيمة ]فإن (13)أي (أعياان

 ألنه ال ميكن (وامتنع ايآخر فاملذهب أنه جيرب املمتنع)وتسمى قيمة التعديل 
 قسمتها  (16)قسمتها من غري ضرر إال كذلك، فوجب 

 ــــــــــــــ
 . 295ها بناء وال شجر. انظر: املصباح املنري: القراح: بفتح القاف والراء، املزرعة اليت ليس في  (1)
 (  يف "ج" ) يكون (.2)
  .138-13/137. انظر: البيان -هللا رمحهما-نقله عن ابن الصباغ العمراين   (3)
 (  ) اليت ( ليست يف "ب".4)
 . 10/182(  انظر: لسان العرب 5)
 (  يف "ج" ) البيوت (.6)
 (  يف "ب" ) و (.7)
  .12/554، فتح العزيز 3/407، املهذب 16/265اوي الكبري : احل(  انظر8)
  املصادر السابقة. (  انظر9)
 (  يف "ج" ) كانت (.10)
 (  يف "ب" و "ج" زايدة ) كل عضادة (.11)
  .13/135: البيان (  انظر12)
 (  ) أي ( ليست يف "ب".13)
 (  يف "ج" ) أبن (.14)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".15)
 "ج" ) فوجبت (.(  يف 16)
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فأشبهت الدور  (3)ألهنا أعيان متفرقة/ (وقيل: ل جيرب)، (2)ر الواحدةكالدا  (1)كذلك
 . (4)املتفرقة

املمتنع وجها واحدا؛  (6)الرقيق فيجرب (5)اخلالف يف غري الرقيق فأما يف/ :قال ابن الصباغ
أعتقهم الرجل يف مرض موته ثالثة أجزاء وأقرع  (8)الذين (7)جزأ العبيد الستة) ألن النيب 

قسمة اإلجبار ابلقيمة خبالف  (10)وألن الرقيق ملا وجب تكميل احلرية فيه دخلت، (9)(بينهم
 . (11)غريه

وإن كان بينهما دار فطلب أحدمها أن تقسم فيجعل العلو ألحدمها والسفل ) :قال
وألن  ،(13)(12)ألن العلو والسفل كالدارين املتجاورين (يكه مل جيرب املمتنعلآلخر وامتنع شر 

 (14)وهلذا لو كان بينهما عرصة فطلب أحدمها القسمة وجبت ،العلو اتبع للعرصة يف القسمة
 مل جتب  (17)غرفة ]وطلب أحدمها القسمة[ (16)بينهما (15)ولو كان

 ــــــــــــــ
 (  ) كذلك ( ليست يف "ج".1)
  .13/145، البيان 8/210، التهذيب 409-3/408: املهذب (  انظر2)

  0/ أ من " أ "251(  هناية ل3)
  .22/444مع املصادر السابقة، تكملة اجملموع  (  انظر4)
 / ب من "ب".169(  هناية ل 5)
 (  يف "ب" ) جيرب (.6)
 (. (  يف "ب" ) الثالثة7)
 (  يف "ب" ) الذي (.8)
، يف ابب من أعتق شركا له يف عبد، رقم احلديث اإلميان( يف كتاب 3/1288مسلم يف )صحيحه( ) (  أخرجه9)

 . (، من حديث عمران بن حصني 1668)

 (  يف "ج" ) دخلته (.10)
  .13/145. انظر: البيان -هللا رمحهما-نقله عن ابن الصباغ العمراين ( 11)
 ب" و "ج" ) املتجاورتني (.(  يف "12)
  .22/436، تكملة اجملموع 12/556، فتح العزيز 13/135: البيان (  انظر13)
 (  يف "ب" زايدة ) القسمة (.14)
 (  يف "ج" ) كانت (.15)
 (  ) بينهما ( ليست يف "ج".16)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".17)
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 . (4)متبوعا (3)جيوز أن جيعل التابع (2)فال (1)إجابته
أحدمها أن يقسمها طول فيجعل  (5)أرادوإن كان بني ملكيهما عرصة حائط ف): قال

ألنه ملك  (لكل واحد منهما نصف الطول يف كمال العرض وامتنع ايآخر أجرب عليه
 .(6)مشرتك ميكن انتفاعهما به بعد القسمة

ل وإن أراد أن يقسمها عرضا فيجعل لكل واحد منهما نصف العرض يف كما): قال
القرعة لكل واحد  (7)ألنه رمبا خرجت (فقد قيل: جيرب، وقيل: ل جيرب ،الطول وامتنع ايآخر

والصحيح هو  (10)فيها رد (9)يلي ملك اآلخر فال ينتفع به فأشبهت القسمة اليت (8)منهما مما
  .(11)األول كما يف املسألة قبلها

ل جيعل لكل واحد منهما ما ال يقرع بينهما ب (12)ويتفرع على األول أمران: أحدمها: أن
: لو طلب أحدمها أن يقسم طوال يف كمال العرض (15)والثاين (14)/،(13)يلي ملكه

 ــــــــــــــ
 (  ) إجابته ( ليست يف "ب".1)
 يف "ب".(  ) فال ( ليست 2)
 (  يف "ج" ) للتابع (.3)
  .22/436، تكملة اجملموع 12/556، فتح العزيز 3/407: املهذب (  انظر4)
 (. طلب" ) فب""أ و (  يف 5)
  .22/439، تكملة اجملموع 13/136، البيان 3/407: املهذب (  انظر6)
 (  يف "ج" ) أخرجت (.7)
 (  يف "ب" و "ج" ) ما (.8)
 ) يكون (.(  يف "ج" زايدة 9)
  املصادر السابقة. (  انظر10)
، البيان 3/407املهذب  انظر:وصحَّحه صاحب املهذب والبيان، ومل أقف علىقول للرافعي والنووي يف املسألة.  ( 11)

13/136.  
 (  ) أن ( ليست يف "ب" ويف "ج" ) أنه (.12)
  .22/439، تكملة اجملموع 13/136: البيان (  انظر13)
 / أ من "ج".293(  هناية ل 14)
 (  يف "ج" زايدة ) أنه (.15)
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واحد منهما بل يرتكا إىل أن (3)اآلخر أن تقسم عرضا يف كمال الطول مل جيرب(2)/(1)وطلب
 . (4)يصطلحا
 أحدمها أن تقسم عرضا يف كمال الطول (5)وإن كان بينهما حائط فطلب/) :قال

وإن علم عليه عالمة ليضع  ،(7)(6)ألنه إن قطع احلائط فهو إتالف عليه (وامتنع ايآخر مل جيرب
 (10)كان عند الوضع واضعا على مجيع احلائط فيكون منتفعا بنصيب  (9)ما يريده عليها(8)

 . (11)شريكه
وإن طلب أحدمها أن يقسم طول يف كمال العرض وامتنع ايآخر فقد قيل: ل ): قال
  .(13)[(12)]كما جيرب يف قسمة العرصة (وقيل: جيرب وهو األصح جيرب،

فعلى هذا إن كان القطع يضر ابحلائط مل يقطع بل جيعل بينهما عالمة وإن كان القطع 
قطعه ال  (17)كان ابلطني واللنب كالثوب إذا كان  (16)وإن ،(15)قطع ابملنشار (14)ال يضر به

 ــــــــــــــ
 "ب" ) وامتنع (. (  يف1)
 / أ من "ب". 170(  هناية ل 2)
 (  يف "ج" ) جيب (.3)
 .22/439، تكملة اجملموع 13/136: البيان انظر(  4)
 / ب من " أ ". 251(  هناية ل5)
 (  ) عليه ( ليست يف "ج".6)
  .22/439، تكملة اجملموع 13/137، البيان 3/407: املهذب (  انظر7)
 (  يف "ب" و "ج" زايدة ) عليه (.8)
 (  ) عليها ( ليست يف "ب" و "ج".9)
 (  يف "ج" ) مبلك (.10)
  .440-22/439، تكملة اجملموع 13/137: البيان (  انظر11)
  .22/440، تكملة اجملموع 13/137: البيان (  انظر12)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".13)
 ) به ( ليست يف "ب". ( 14)
 (  يف "ج" ) مبنشار (.15)
 (  يف "ج" ) إن (.16)
 (  ) كان ( ليست يف "ب".17)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

694 

  .(1)يضر
ووجهه أنه ال بد من التمييز فصار   ،(3)نه ال جيرباألصح أ (2)أن :وذكر يف املستظهري

 . (6)نصفني (5)بينهما (4)فطلب أحدمها قطعه ،كما لو كان بينهما ثوب رفيع
أي جتعل العني  (ةابملَُهاأي (8)منافع فأرادا قسمتها بينهما (7)رجلني وإن كان بني): قال

 ،(11)فع كاألعيان فجازت قسمتهاألن املنا (جاز) ،(10)يف يد اآلخر مدة(9)يف يد أحدمها مدة و
كل واحد منهما معجل   (12)ألن حق (وإن أراد أحدمها ذل  وامتنع ايآخر مل جيرب املمتنع)

  .(14)وقيل: جيرب كما يف األعيان .(13)فال جيرب على  خريه ابملهااية
أكساب اندرة كاهلبة والوصية فهل تكون ملن  (15)فلو اقتسما ابملهااية فحصلت

 .(19)هذا تكون بينهما (18)فعلى/ ،ال :أحدمها :ن فيه قوالن (17)دتهيف م (16)تحصل

 ــــــــــــــ
   .22/440، تكملة اجملموع 13/137: البيان انظر(  1)
 (  ) أن ( ليست يف "ب".2)
  .8/172: حلية العلماء (  انظر3)

 (  يف "ب" ) قطعها (.4)
 (  ) بينهما ( ليست يف "ج".5)
  .22/440، تكملة اجملموع 13/137: البيان نظر(  ا6)
 (. نهما(  يف " أ " ) بي7)
 (  ) بينهما ( ليست يف "ج".8)
 (  يف "ج" ) مث يف ( بدل من ) ويف (.9)
 . 383، املصباح املنري: 15/117(  انظر: لسان العرب 10)
  .4/566احملتاج ، مغين 12/560، فتح العزيز 214-8/213، التهذيب 3/409: املهذب (  انظر11)

 (  ) حق ( ليست يف "ب".12)
  .4/566، مغين احملتاج 12/561، فتح العزيز 8/214، التهذيب 3/409: املهذب (  انظر13)
 املصادر السابقة. (  انظر14)

 (  يف "ب" ) فدخلت (.15)
 ) حصل (. أ " (  يف "16)
 (  يف "ب" و "ج" ) يده (.17)
 / ب من "ب".170(  هناية ل 18)
، روضة الطالبني 12/561ثاين: نعم، تكون ملن حصلت يف مدته. وهذا هو األصح. انظر: فتح العزيز وال( 19)

= 
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 فصل
أي  (عّدل السهام إما ابلقيمة إن كانت خمتلفة (2)يقسم (1)ومىت أراد القاسم أن): قال

بني رجلني نصفني طوهلا ثالثون، عشرة منها تساوي مخسة داننري  (3)مثل أن كانت أرضا
 (6)سقيها ابلسيح،[ (5)]والعشرون الباقية تساوي مخسة داننري لتعذر (4)إلمكان سقيها ابلسيح

ميكن التسوية  (11)نظرا إىل القيمة، هذا إذا مل/ (10)العشرون مقابلة(9)و (8)العشرة جزء (7)فيجعل
إىل  (13)األرض (12)أبن كان كل واحد منهما ممتدا من أول ،بني الشريكني يف اجليد والرديء

 (15)وإذا ،(14)أمكن أبن كان اجليد يف مقدم األرض مثال والرديء مبؤخرهاأما إذا  ،آخرها
 ،قسمت بينهما نصفني صار إىل كل واحد منهما من اجليد والرديء مثل ما صار لآلخر

 . (16)قسمت نصفني

 = ــــــــــــــ
11/219.  

 (  ) أن ( ليست يف "ج".1)
 "ج" ) القسمة (. (  يف2)
 "ج" ) أرض (. (  يف3)
 . 130-129ه: السيح: بفتح السني وإسكان الياء، املاء اجلاري على وجه األرض. انظر: حترير ألفاظ التنبي ( 4)
 "ج" ) لبعد (. (  يف5)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".6)
 "ب" ) جيعل (. (  يف7)
 (  ) جزء ( ليست يف "ج".8)
 (  ) و ( ليست يف "ج".9)
 "ج" ) مقابلة للعشرين (. (  يف10)
  0/ أ من " أ "252(  هناية ل11)
 "ب" و "ج" ) األول (. (  يف12)
 ب" و "ج".(  ) األرض ( ليست يف "13)
 (  يف "ب" و "ج" ) يف مؤخرها (.14)
 (  يف "ب" ) فإذا (.15)
، حاشية البيجوري 549-12/548، فتح العزيز 13/143، البيان 8/211حنو هذا التمثيل يف: التهذيب  (  انظر16)

  .22/448، تكملة اجملموع 2/647
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ن كانت األرض متساوية القيمة إأي مثل  (ابألجزاء إن كانت غري خمتلفة (1)أو) :قال
 .(3)ءين كل جزء مخسة عشرجز  (2)يف مسألتنا فتجعل

كعبدين قيمة أحدمها ستمائة   (4)أي (أو ابلرد إن كانت القسمة تقتضي الرد): قال 
 . (5)وقيمة اآلخر ألف فيقرع بينهما فمن خرج له النفيس رد على اآلخر مائتني

كانت األنصباء متساوية كاألرض بني ثالثة أنفس أثالاث أقرع بينهم فإن   (6)فإن): قال
 وجعلها يف بنادق) ،أي يف كل رقعة اسم رجل (ب أمساء املالك يف رقاع متساويةشاء كت

يف حجر رجل مل  (12)وجتعل) ،(11)وجتفف (10)طني (9)من مشع أو من (8)أي (متساوية(7)
أخرج بندقة  (14)ويقال له (ليخرج على السهام) ،الكتابة والبندقة (13)أي عند (حيضر ذل 

مث يقال له  (15)سرت فمن كان امسه فيها كان ذلك اجلزء له/على اجلزء األول فإذا أخرجها ك
كسرت فمن كان امسه فيها كان ذلك اجلزء له   (16)أخرج بندقة على اجلزء الثاين فإذا أخرجها

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) و (.1)
 (  يف "ب" ) جتعل (.2)
، تكملة اجملموع 2/647، حاشية البيجوري 12/549، فتح العزيز 13/142، البيان 8/211: التهذيب (  انظر3)

22/447.  
 (  ) أي ( ليست يف "ب". 4)
  املصادر السابقة. (  انظر5)
 (  يف "ب" ) وإن (.6)
 (  يف "ب" زايدة ) من طني (.7)
 (  يف "ب" ) أو (.8)
 (  ) من ( ليست يف "ج".9)
 يف "ب". (  ) أو من طني ( ليست10)
 .1/71، املعجم الوسيط 265: حترير ألفاظ التنبيه: (  انظر11)
 (  يف "ج" ) وجيعلها (.12)
 (  ) عند ( ليست يف "ج".13)
 (  ) له ( ليست يف "ب".14)
 / أ من "ب".171(  هناية ل 15)
 "ج" ) أخرج (. (  يف16)
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 . (5)(4)اثلثة (3)حيتاج إىل إخراج بندقة (2)اجلزء الثالث للشريك الثالث فال (1)ويتعني
يف رقعة  (8)يكتب (7)أي (على األمساء ليخرجها (6)وإن شاء كتب السهام/): قال

وإن كانت األنصباء ) ،(11)(10)ويف رقعة السهم الثاين ويف رقعة السهم الثالث (9)السهم األول
على  (13)السدس وللثاين الثلث وللثالث النصف قسمها (12)خمتلفة مثل أن يكون لواحد

احب السدس رقعة أمساء الشركاء يف ست رقاع لص (14)أقل األجزاء وهي ستة أسهم وكتب
السهام فإن خرج  (15)ولصاحب الثلث رقعتان ولصاحب النصف ثالث رقاع وخيرج على/

اسم صاحب السدس أعطي السهم األول مث يقرع بني ايآخرين فإن خرج اسم صاحب 
السهم الذي يليه وهو الثالث  (16)وإمنا أعطيناه (الثلث أعطي السهم الثاين والثالث بال قرعة

وإن خرج ) ،أي بال قرعة (والباقي لصاحب النصف) ،(18)يستضر ابلتفريق (17)بال قرعة لئال

 ــــــــــــــ
 "ب" ) وتعني (. (  يف1)
 "ج" ) وال (. (  يف2)
 ة (."ج" ) البندق (  يف3)
 (  يف "ج" ) الثالثه (.4)
  .13/142، البيان 8/211، التهذيب 3/409: املهذب (  انظر5)
 / ب من "ج".293(  هناية ل 6)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".7)
 (  يف "ب" و "ج" ) فيكتب (.8)
 (  ) األول ( ليست يف "ج".9)
 (  يف "ب" زايدة ) قال (.10)
  .12/547، فتح العزيز 8/211، التهذيب 16/253: احلاوي الكبري (  انظر11)
 واحد (.لل(  يف " أ " ) 12)
 (  يف "ج" ) قسمتها (.13)
 (  يف "ج" ) وكتبت (.14)
 / ب من " أ ". 252(  هناية ل15)
 (  يف "ب" ) أعطينا (.16)
 (  يف "ب" ) كيال (.17)
  .13/143، البيان 8/211، التهذيب 3/410: املهذب (  انظر18)
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أعطي ثالثة أسهم مث يقرع بني ايآخرين على حنو ما )أوال  (3)أي (النصف (2)صاحب (1)اسم
السهم الثاين أو  (5)ألنه رمبا خرج (على األمساء يف هذا القسم (4)تقدم ول خيرج السهام
 .(8)به (7)نصيب صاحب الثلث أو النصف فيستضر (6)فينقطع ،اخلامس لصاحب السدس

ألن صاحب النصف  (وقيل: يقتصر على ثالث رقاع لكل واحد رقعة) :قال 
جزءا واحدا مث أيخذ ما يليه إىل متام حقه فال  (10)ابلقرعة/ (9)وصاحب الثلث إمنا أيخذان

ن لصاحب النصف أل ؛(12)وهو الصحيح ،(11)فائدة يف كتبه مازاد عليه واملنصوص هو األول
وفيه فائدة أبن يكون هلما  ،الرقاع (13)فكان هلما مزية بكثرة ،ولصاحب الثلث مزية بكثرة امللك
وإذا  ،فإذا كانت سهامهما أكثر كان أقرب إىل خروج امسهما ،غرض يف األخذ من أول األرض

 من منهما طريق ختتص به فإهنما خيرجان طريقني (15)واحد (14)اقتسما ملكا ومل يكن لكل
  .(16)ملكهما

 ــــــــــــــ
 .و "ج" "أ  "ليست يف  ( سما(  ) 1)
 احب (.لص" ) ج"و  "أ  "(  يف 2)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".3)
 (  يف "ج" زايدة ) ال (.4)
 (  يف "ب" ) خيرج (.5)
 (  يف "ب" ) فيقطع (.6)
 (  يف "ج" ) فيتضرر (.7)
  .12/549، فتح العزيز 13/143، البيان 3/410: املهذب (  انظر8)
 ج" ) أيخذ (.(  يف "ب" و "9)
 / ب من "ب".171(  هناية ل 10)
  .6/308: األم (  انظر11)
  .11/205، روضة الطالبني 12/550وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 12)
 (  يف "ج" ) يف كثرة (.13)
 (  ) لكل ( ليست يف "ب".14)
 (  يف "ب" ) لواحد (.15)
  .22/449، تكملة اجملموع 13/144: البيان (  انظر16)
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سعته بقدر ما تدخل فيه  (2)تكون -رمحه هللا- (1)واختلف يف سعته فقال أبو حنيفة
 .(4)(3)احلمولة وال يضيق عنها

 . (6)يف الدخول واخلروج على ما جرت به العادة (5)وعندان يعترب ما تدعو إليه احلاجة
على بعض غلطا فإن كان فيما تقامسوا تقامسوا مث ادعى بعضهم  (7)فإن): قال

 .(9)انقصا فصار كما لو اشرتى بغنب (8)ألنه رضي أبخذ حقه (أبنفسهم مل تقبل دعواه
القسمة بيعا وجرى لفظ البيع أو (10)هذا متجه إذا جعلنا / -رمحه هللا-قال إمام احلرمني 

عا ومل جير لفظ البيع أو ما أو جعلناها بي (12)إذا جعلناها متييز احلقني (11)ما يقوم مقامه، أما
 . (13)يقوم مقامه فال ميكن إبرامها مع ظهور التفاوت

  (15)أي (قسمه قاسم من جهة احلاكم فالقول قول املدعى عليه مع ميينه (14)وإن) :قال
 

 ــــــــــــــ
هو النعمان بن اثبت بن زوطى التيمي موالهم الكويف، موىل بين تيم هللا بن ثعلبة، أبو حنيفة، اتبعي، ولد سنة:   (1)

، 6/390( هـ. انظر: سري أعالم النبالء 150سنة: ) -رمحه هللا-( هـ، من أصحاب أقدم املذاهب الفقهية، تويف 80)
 .4/229هتذيب التهذيب 

 (  ) تكون ( ليست يف "ب".2)
 (  يف "ب" ) عنهما (.3)
  .2/92: االختيار لتعليل املختار (  انظر4)
 (  يف "ب" ) احلاجة إليه (.5)
  .16/258: احلاوي الكبري (  انظر6)
 (  يف "ب" ) وإن ( ويف "ج" ) وإذا (.7)
 (  يف "ج" ) حصته (.8)
  .12/551، فتح العزيز 4/321، الوسيط 3/410: املهذب (  انظر9)
  0/ أ من " أ "253ية ل(  هنا10)
 (  يف "ب" ) وهذا (.11)
 (  يف "ب" ) للحقني (.12)
  .4/321. انظر: الوسيط -هللا رمحهما-ذكر حنو قول إمام احلرمني الغزايل ( 13)
 (  يف "ب" زايدة ) كان قد (.14)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".15)
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ألن الظاهر صحة  ؛ال يستحق ما يدعيه وال شيئا منه (3)ال فضل معه أو (2)أنه (1)حيلف
 .(6)احلاكم (5)هذا كما نقول يف حكم/ (4)ارالقسمة وأداء األمانة وص

فإن أتى بعدلني من أهل املعرفة ابلقسمة وشهدا  (7)[(وعلى املدعي البينة): قال] 
 . (8)ابلغلط نقضت القسمة كاحلاكم إذا وجد النص خبالف ما حكم به

ل فإن قلنا يعترب الرتاضي بعد خروج القرعة مل يقب (9)وإن نصبا من يقسم بينهما): قال
]وإن كان  (12)احلاكمك  (11)وإن قلنا ل يعترب فهو) ،(10)ألنه رضي أبخذ حقه انقصا (قوله

]ألنه رضي  (ذل  يف قسمة فيها رد وقلنا يعترب الرتاضي بعد خروج القرعة مل تقبل دعواه
  .ملا سبق بيانه (14)[(وإن قلنا ل يعترب فهو كقسمة احلاكم) ،(13)أبخذ حقه انقصا[

حتالفا ونقضت القسمة كما يف  (16)وال بينة (15)ت من دار اقتسماهاولو تنازعا يف بي
 وجد أحدمها مبا صار إليه عيبا ]فله الفسخ كما قلنا يف  (17)املتبايعني فإذا

 ــــــــــــــ
 (  ) حيلف ( ليست يف "ج".1)
 (  يف "ج" ) ألنه (.2)
 يف "ج" ) و (.(  3)
 (  ) وصار ( ليست يف "ج".4)
 / أ من "ب". 172(  هناية ل 5)
  .22/451، تكملة اجملموع 13/148: البيان (  انظر6)

 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".7)
  املصدرين السابقني. (  انظر8)
 (  يف "ب" ) بينهم (.9)
  .22/451، تكملة اجملموع 13/148: البيان (  انظر10)
 ) كقسمة (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف11)
 ) احلاكم (. و "ب" (  يف " أ "12)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".13)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".14)
 (  يف "ج" ) قسماها (.15)
 (  ) وال بينة ( ليست يف "ب".16)
 (  يف "ج" ) إذا (.17)
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 . (2)[(1)البيع
مل يستحق  (6)معني (5)أحدمها شيء (4)من حصة (3)وإن تقامسوا مث استحق/): قال

أن يرجع يف  (10)نصيبه (9)من (8)ن أخذ ذلكألن مل (القسمة7)مثله من حصة ايآخر بطلت
 . (14)اإلشاعة ويفوت مقصود القسمة (13)شريكه فتعود (12)سهم (11)شيء من
يف  (16)قطعة من أرض (15)أي أبن يستحق (وإن استحق مثله من حصة ايآخر): قال

ألن ما بقي لكل واحد منهما بعد  ((17)مل تبطل) ،نصيب كل واحد منهما بقدر ]حصته
 .(20)حقه فال يؤدي إىل اإلشاعة(19)/ (18)قدر [ االستحقاق

 ــــــــــــــ
  .12/552العزيز ، فتح 13/149، البيان 3/411: املهذب (  انظر1)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".2)
 / أ من "ج".194(  هناية ل 3)
 "ب" ) جهة (. (  يف4)
 "ج" ) شيئاً (. (  يف5)
 "ج" ) معيناً (. (  يف6)
 "ب" ) نقضت (. (  يف7)
 (  ) ذلك ( ليست يف "ج".8)
 (  يف "ج" ) منه (.9)
 (  ) نصيبه ( ليست يف "ج".10)
 ( ليست يف "ب". (  ) شيء من11)
 (  يف "ب" زايدة ) من نصيب (.12)
 (  يف "ب" ) وتعود (.13)
 .12/552، فتح العزيز 13/149البيان  :(  انظر14)
 (  يف "ج" ) استحق (.15)
 (  يف "ج" ) األرض (.16)
 ) القسمة (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف17)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".18)
 0أ " / ب من "253(  هناية ل19)
  .22/452، تكملة اجملموع 13/149، البيان 3/411: املهذب (  انظر20)
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 . (1)خيرج على تفريق الصفقة :وقال بعض اخلراسانيني
األرض  (5)مثل أن اقتسما (4)أي ((3)مشاع (2)وإن استحق من اجلميع جزء): قال

ألنه يفوت مقصود القسمة وهو  (بطلت القسمة) ،نصفني فخرج الثلث من اجلميع مستحقا
 . (7)رضاه (6)ه ابن أن املستحق شريك وقد وقعت القسمة بدونألن ؛متييز احلقني
 . (10)الصفقة (9)تفريقل ((8)نوقيل: يبطل يف املستحق ويف الباقي قول): قال

 . (11)وهو األصح :قال الغزايل
حييط ابلرتكة فإن قلنا إن القسمة  (12)وإن تقاسم الورثة الرتكة مث ظهر دين/): قال
 .(15)قضى دينه (14)إذ ال ضرر على رب الدين إذا (القسمةمل تبطل  (13)حلقنيامتييز 
ألن حق رب الدين أوىل  (القسمة (17)تبطلمل يقض الدين  (16)فإن): قال 

 ــــــــــــــ
  .11/210، روضة الطالبني 2/246: الوجيز (  انظر1)

 "ج" ) جزءاً (. (  يف2)
 (  يف "ج" ) مشاعاً (.3)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".4)
 (  يف "ج" ) قسم (.5)
 (  يف "ب" و "ج" ) دون (.6)
  .453-22/452، تكملة اجملموع 150-13/149، البيان 3/411هذب : امل(  انظر7)
 ) قوال (. أ " و "ب" (  يف "8)
 ) تفريق (. أ " و "ب" (  يف "9)
 .12/552 فتح العزيز، 3/411املهذب  :(  انظر10)
 طالبنيروضة ال، 12/552 فتح العزيز انظر:هو املذهب.  -هللا رمحه-، وقول الغزايل 4/321: الوسيط (  انظر11)

11/210. 

 / ب من "ب".172(  هناية ل 12)
 حقني (.لل" ) ب"و  "أ  "(  يف 13)
 (  يف "ب" ) إن (.14)
 . 2/125: املهذب (  انظر15)

 (  يف "ب" ) وإن (.16)
 ت (.نقض" ) ج"و  "أ  "(  يف 17)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

703 

 . (1)ابلرعاية
 :يف املهذب (2)وقال (وإن قلنا إهنا بيع ففي بيع الرتكة قبل قضاء الدين قولن): قال

ألن الورثة مل حيدثوا عقدا  ؛الثاين: يصحو  ،كما ال يصح بيع املرهون  ؛ال يصح :وجهان أحدمها
 . (3)مينعهم من التصرف وال مورثهم خبالف الراهن

فعلى هذا إن  ،(6)(5)ال ينتقض :والثاين ،(4)ينتقض :أحدمها (ويف قسمتها قولن)قال: 
 بيناه. (9)ما (8)الدين نقضت القسمة على (7)مل يقض

 ــــــــــــــ
  .12/552: فتح العزيز (  انظر1)

 (  يف "ب" ) و (.2)
 . 4/85، روضة الطالبني 4/497ثاين هو األصح. انظر: فتح العزيز ، والوجه ال2/125املهذب  :(  انظر3)

 (  يف "ج" ) ينقض (.4)
 (  يف "ج" ) ينقض (.5)
. وهذا الثاين هو األصح؛ بناًء على القول الصحيح أن القسمة متييز احلقني. وقد سبق يف 3/411: املهذب (  انظر6)

  أول الباب ص
 (  يف "ج" ) ينقض (.7)
 ليست يف "ب" و "ج". (  ) على (8)
 (  يف "ب" و "ج" ) ملا (.9)
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 فصل
فاملاء بينهم على قدر ما  (1)ينبع فيها املاءوإن كان بينهما هنر أو قناة أو عني ): قال

ألن النفقة على قدر الشرط وإمنا استفادوا ذلك ابإلنفاق  (التفاضل(2)شرطوا من التساوي و
 ،(5)هنى عن بيع املاء ملا روي أنه  (املاء ل ميل  (4)وقيل: إن)، (3)فكان حقهم على قدره

 ،(6)وجيوز رد الدار املشرتاة ابلعيب بعد الشرب من ماء بئرها ،ملستأجر الدار شربهوألنه جيوز 
، ابملاء من غريهم (7)فعلى هذا يكون االشرتاك بينهم يف نفس النهر والبئر والقناة ويكونوا أحق

واملذهب أن ) ،(10)والقناة (9)نفس البئر (8)ومن أراد شراء سهم فاحليلة أن يشرتي السهم من/
 . (12)التصرف املشروع يف األمالك من غري إنكار (11)جلراين العادة ابلتصرف فيه (ء ميل املا

 اة جاز وإن أرادو املاء ابملهاأي (14)أرادوا سقي أراضيهم من ذل / (13)فإن): قال
إىل أراضيهم خشبة مستوية ويفتح ) ،املاء (16)أي (فينصب قبل أن يبلغ (15)القسمة جاز

 ــــــــــــــ
 فيها (. املاء " )ج"و  "أ  "(  يف 1)
 و (.أ" ) ج"و  "أ  "(  يف 2)
  .6/236، فتح العزيز 7/508، البيان 3/631: املهذب (  انظر3)

 (  ) إن ( ليست يف "ج".4)
  (.1565..إخل، رقم احلديث )(، يف كتاب املساقاة، ابب فضل بيع املاء.3/1197مسلم ) (  أخرجه5)
  .10/525، تكملة اجملموع 5/231: البيان (  انظر6)
 (  يف "ب" ) أوىل (.7)
  0/ أ من " أ "254(  هناية ل8)
 (  يف "ب" و "ج" ) النهر (.9)
  .10/528، تكملة اجملموع 5/232: البيان (  انظر10)
 (  يف "ج" زايدة ) أي (.11)
  .5/234: البيان (  انظر12)

 (  يف "ج" ) وإن (.13)
 / أ من "ب".173(  هناية ل 14)
 (  ) جاز ( ليست يف "ج".15)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".16)
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ألن املقصود حاصل  (إىل أراضيهم (3)قوقهم وجيري فيها املاءعلى قدر ح (2()1)فيها كوى
 .(6)من الطريقني (5)واحد (4)بكل

 (9)قبل أن يبلغ) ،(8)أي من املاء (أن أيخذ قدر حقه (7)فإن أراد أحدهم): قال 
ألن  (مل يكن له ذل  (12)إىل أرضه ]أو يدير به رحا[ (11)املقسم وجيريه يف ساقية له (10)إىل

 . (15)(14)مشرتك بينهم فال جيوز لواحد منهم أن ينفرد ابلتصرف فيه (13)حرمي النهر
أرضا ليس هلا رسم شرب من هذا النهر  (16)وإن أراد أن أيخذ املاء ويسقي به) :قال

 . (18)ألنه جيعل لنفسه شراب مل يكن ((17)مل يكن له ذل 
 سقى األول أرضه حىت  يف هنر غري مملوك (20)مباح (19)وإن كان ماء): قال

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) كوة (.1)
 .13/140اخلرق والثقب. انظر: لسان العرب وهي ( الك وى: بضم الكاف، مجع َكوَّة، 2)
 فيها (. املاء (  يف " أ " )3)
 (  يف "ج" ) لكل (.4)
 (  يف "ج" زايدة ) منهم (.5)
  .509-7/508: البيان (  انظر6)
 (  يف "ب" ) واحد منهم (.7)
 (  ) أي من املاء ( ليست يف "ب" و "ج".8)
 (  يف "ب" ) حيصل (.9)
 (  يف "ج" ) املاء (.10)
 (  ) له ( ليست يف "ج".11)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".12)
 . 83 نتفاع به. انظر: املصباح املنري:رافقه، ألنه حيرم على غري مالكه أن يستبد ابالحرمي النهر: ما حوله وم  (13)
 (  ) فيه ( ليست يف "ج".14)
  .16/164، تكملة اجملموع 7/509: البيان (  انظر15)
 (  ) به ( ليست يف "ب".16)
 (  ) ذلك ( ليست يف "ج".17)
  املصدرين السابقني. (  انظر18)
 (."ب" ) املاء  (  يف19)
 (. حا" ) مباب"و  "أ  " (  يف20)
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قضى يف   (3)ملا روى عبادة ابن الصامت " أن النيب (الكعب مث يرسله إىل الثاين (2()1)يبلغ
 يرسله وجيعل املاء فيه إىل الكعب مث يشرب قبل األسفل (5)أن (4)شرب هنر من سيل أن لألعلى

 . (9)" (8)األرضون (7)الذي يليه كذلك حىت ينتهي/ (6)إىل األسفل
 (11)الثالث (10)وإن احتاج األول إىل سقي أرضه دفعة أخرى قبل أن يسقي): قال

ألنه ال حق للثالث إال فيما فضل عن حاجة  (إىل الثالث (12)سقى مث يرسل
 . (15)(14)والثاين(13)األول

 (17)يف أرض مستفلة ول يبلغ املاء (16)ة وجبنبهاوإن كان لرجل أرض عالي): قال
  (إىل الكعب حىت يبلغ يف املستفلة إىل الوسط سقى املستفلة حىت يبلغ (18)العالية/

 ــــــــــــــ
 ) املاء (.زايدة  "أ  " (  يف1)
 ) إىل (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف2)
 "ب" و "ج" ) رسول هللا (. (  يف3)
 "ج" ) األعلى (. (  يف4)
 (  ) أن ( ليست يف "ج".5)
 "ج" زايدة ) مث (. (  يف6)
 / ب من "ج".294(  هناية ل 7)
 رضني كلها (.(  يف "ج" ) إىل األ8)
( يف كتاب الرهون، ابب الشرب من األدوية ومقدار حبس املاء، رقم 2/830أخرجه ابن ماجة يف )السنن( )  (9)

( يف كتاب إحياء املوات، ابب ترتيب سقي الزرع 6/154(، والبيهقي يف )السنن الكربى( )2483احلديث )
 .مها من حديث عبادة بن الصامت واألشجار من األدوية املباحة، وقال عنه: )مرسل(، وكال

 (  يف "ب" ) يبلغ إىل ( بدل من ) يسقي (.10)
 (  يف "ج" ) الثاين (.11)
 (  يف "ب" ) يرسله (.12)
 (  ) األول ( ليست يف "ج".13)
 (  يف "ج" زايدة ) وال حق للثاين إال فيما فضل عن حاجة األول (.14)
  .16/164، تكملة اجملموع 7/509: البيان (  انظر15)
 (  يف "ب" و "ج" ) وحتتها (.16)
 ."أ  "ليست يف  (  ) يف (17)
 / ب من "ب".173(  هناية ل 18)
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من غري  (5)حيصل املقصود (4)هبذا (3)ألن/ (الكعب مث يسدها ويسقي العالية) ،(2)املاء (1)أي
 . (7)(6)إضرار بغريه

والفرات فإنه جيوز لكل  (8)أما النهر الكبري كالدجلة ،صغريواعلم أن هذا كله يف النهر ال
 .(9)ألنه ال ضرر فيه على أحد ؛واحد منهم أن يسقي أرضه مىت شاء وكيف شاء

الصغري الذي  (10)أي (وإن أراد بعضهم أن حييي أرضا ويسقيها من هذا النهر): قال 
]ألنه ينتفع به من غري إضرار  (فإن كان ل يضر أبهل األراضي مل مينع) ،تسقي منه اجلماعة

أي أبن كانت األرض يف أعاله فإذا سقيت قل  ((13)منع وإن كان يضر هبم) ،(12)[(11)بغريه
ألن من ملك أرضا ملكها مبرافقها والشرب من  ؛به منع (14)املاء على أهل األراضي فيتضررون

 .(15)النهر من مرافق األرض فال جيوز مضايقتهم فيه

 ــــــــــــــ
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".1)
 "ب" زايدة ) إىل ( ويف "ج" ) إىل ( بدل من ) املاء (. (  يف2)
 . 0/ ب من " أ "254(  هناية ل3)
 (  يف "ج" ) هنا (.4)
 (  يف "ج" ) مقصوده (.5)
 (  يف "ب" ) لغريه ( و ) بغريه ( ليست يف "ج".6)
  .510-7/509: البيان (  انظر7)
 (  يف "ج" ) كدجلة (.8)
  .7/506، البيان 3/629: املهذب (  انظر9)
 ".(  ) أي ( ليست يف "ج10)
 . 631-3/630: املهذب (  انظر11)

 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".12)
 .و "ج" "أ  "ليست يف  (  ) منع (13)
 "ب" ) فينفرون ( ويف "ج" ) فيستفرون (. (  يف14)
 املصدر السابق. (  انظر15)
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 باب الدعوى والبينات
  ومنه قوله تعاىل: ،الدعوى مأخوذة من قوهلم ادعيت الشيء إذا طلبته واشتهيته

      (1) 
  .(2)أي تشتهون وتطلبون

 (6)احلقوق (5)هبم (4)ألنه تبني ؛ومسيت الشهود بينة ،وهي املوضحة (3)والبينات مجع بينة
    ، قال هللا تعاىل:(7)وتظهر وتتضح

  (8) (9)أي املوضحة. 
ألن املقصود من الدعوى  (ل تصح الدعوى إل من مطلق التصرف فيما يدعيه): قال 

 .(10)التوصل إىل التسلط على املدعى به
إل يف الوصية فأما فيما سواها فال بد من  (12)/(11)ول تصح دعوى جمهول)قال:  
 .(14)املقصود فصل اخلصومة وإلزام احلق وذلك ال ميكن يف اجملهول (13)ألن (إعالمها

 ؛فيه فهو قد ال يبينه (15)ألان لو شرطنا التبيني ،ويفارق اإلقرار ابجملهول حيث صححناه
 ــــــــــــــ
 ( من سورة فصلت. 31( من اآلية )1)
 .7/173تفسري البغوي  ،5/268: لسان العرب (  انظر2)
 "ب" و "ج" ) البينة (.  (  يف3)
 "ج" ) يتبني (. (  يف4)
 "ب" ) هلم (. (  يف5)
 "ج" ) احلق (. (  يف6)
 (  ) وتتضح ( ليست يف "ب".7)
 ( من سورة البينة. 1( من اآلية )8)
  .8/495، تفسري البغوي 5/1682: الصحاح (  انظر9)

  .563: كفاية األخيار: (  انظر10)

 (  يف "ب" ) اجملهول (.11)
 / أ من "ب".174(  هناية ل 12)
 (  يف "ج" ) فإن (.13)
  .3/411، املهذب 17/309: احلاوي الكبري (  انظر14)
 (  يف "ج" ) التبني (.15)
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  .(2)إليه (1)ألنه حق له وقد دعت حاجته ؛وههنا يبينه ،ألنه حق عليه
ق جمهوال فدعت احلاجة إىل الدعوى على ثبت هبا احل (3)ألنه قد ؛وإمنا صح يف الوصية

  .(4)هذا الوجه
 (7)فلم مل ،كما أن الوصية ابجملهول صحيحة(6)صحيح / (5)فإن قيل: اإلقرار ابجملهول

ألن الصحيح أنه إذا امتنع من التفسري  :تصح الدعوى به ويستثنيه الشيخ كما يف الوصية ن قلنا
 (9)ال فائدة يف اإلقرار (8)فكأنه ،لب املقر ابجلوابمل يكلف به بل يفسره املقر له مبعلوم ويطا

  .(11)إال إذا فسر وبني (10)ابجملهول
على أن القاضي  ،فلهذا مل يستثنه الشيخ وإن استثناه غريه خبالف الوصية ابجملهول

ألنه ميكن معرفته ابلرجوع إىل  ؛ال يصح (14)دعوى الوصية ابجملهول أيضا :(13)قال (12)حسني
الورثة  (15)ألنه حيتاج إىل ذلك عند إنكار ؛ريهم مقبول إال أن هذا ضعيفإذ تفس ،الورثة
 . (16)الوصية

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) احلاجة (.1)
  .299-17/298: احلاوي الكبري (  انظر2)
 (  ) قد ( ليست يف "ب".3)
  .6/117، روضة الطالبني 7/35، فتح العزيز 13/154: البيان (  انظر4)
 (  ) ابجملهول ( ليست يف "ج".5)
  0/ أ من " أ "255(  هناية ل 6)
 ( ليست يف "ب".(  ) مل 7)
 (  يف "ج" ) وكأنه (.8)
 (  يف "ج" ) إلقرار (.9)
 (  يف "ج" ) مبجهول (.10)
سيأيت يف ابب اإلقرار أن أصح الوجوه فيما لو امتنع املقر من تفسري إقراره املبهم حبسه حىت يبني كما حيبس املمتنع ( 11)

  .4/372، روضة الطالبني 5/303من أداء الدين. انظر: فتح العزيز 

 (  يف "ب" ) حسيناً (.12)
 (  يف "ج" زايدة ) ) إن (.13)
 (  يف "ج" ) أيضاً ابجملهول (.14)
 (  ) إنكار ( ليست يف "ج".15)
  .13/154ومل ينسبه له. انظر: البيان  -رمحهما هللا-نقل قول القاضي حسني العمراين ( 16)
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 (3)كونه  مثل (2)اجلنسأما  (كان املدعى دينا ذكر اجلنس والصفة والقدر  (1)فإن): قال
عشرة  (8)قوله (7)والقدر مثل/ (6()5)أو سابوراي (4)ذهبا أو فضة والصفة مثل كونه قاشانيا

 . (11)وحنوه (10)أو عشرين درمها (9)داننري
 . (13)يذكر اجلنس والنوع والصفة :يف املهذب (12)قال
عينا ميكن تعيينها كالدار والعني احلاضرة عينها وإن مل ميكن  (14)وإن كان) :قال

 (هو آكدذكر القيمة ف (17)إن)و  ،فيها (16)أي املعتربة يف السلم ((15)تعيينها ذكر صفاهتا
إذا كان املدعى عينا غائبة تتميز ابلعالمة كالعبد والفرس ففي  :اخلراسانيون والبصريون (18)قال/

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) وإن (.1)
 اجلنس (.و ) و "ج"" أ  (  يف "2)
 يف "ب" ) كوهنا (.(  3)
( القاشاين: نسبة إىل قاشان، وهي مدينة قرب أصبهان بينهما ثالث مراحل، وبينها وبني قم اثنا عشر فرسخا. انظر: 4)

 . 4/296معجم البلدان 
 (  ) أو سابوراي ( ليست يف "ب" ويف "ج" ) سابواي (.5)
ها شهرستان، بينها وبني شرياز مخسة وعشرون فرسخا. السابوري: نسبة إىل سابور، وهي كورة من كور فارس، ومدينت (6)

 .160، املصباح املنري: 3/167انظر: معجم البلدان 
 / ب من "ب".174(  هناية ل 7)
 (  يف "ج" ) كونه (.8)
 (  يف "ج" ) مثاقيل: (.9)
 (  يف "ب" ) ديناراً (.10)
  .4/617ج ، مغين احملتا 9/370، أسىن املطالب 13/156: فتح العزيز (  انظر11)
 (  يف "ج" ) وقال (.12)
  .3/411املهذب ( 13)

 (. نت(  يف " أ " ) كا14)
 (  يف "ب" ) صفتها (.15)
يف الشرع: بيع موصوف يف الذمة بلفظ السلم أو حنوه.   ف، وح السني والالم، وهو مبعىن السل( السلم: يف اللغة: بفت16)

 .139، حتفة الطالب: 7/244انظر: لسان العرب 
 إن (.ف" أ " )  (  يف17)
 / أ من "ج".295(  هناية ل 18)
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 احلكم على عينه ثالثة أقوال: 
وسائر األمتعة  أنه كالكرابس :جيوز التعريف ابحللية كاحملكوم عليه، والثاين :أحدها

يسمع البينة وال  (3)فات، والثالث: أنهوجيب ذكر القيمة دون الص (2)احلكم بقيمتها (1)فيتعلق
  .(5)بل يكتب ابلسماع إىل القاضي اآلخر (4)يقضي هبا

 (8)إىل بلد الشهود ليعينوه (7)يسلم العبد املوصوف إليه ليحمله/ (6)وفائدته أنه
  .(9)ابإلشارة

ابلبدن، وقيل: يشرتيه ويضمن عنه الثمن، وقيل: يدفع القيمة  (10)فعلى هذا يلزمه كفيل
 .(12)فإذا ثبت أنه له اسرتد وابن بطالن الشراء ،يف يد عدل (11)وتكون ،للحيلولة

 . (13)أنه ال حيكم بذلك وال يسمع البينة عليه :وحكى البصريون قوال رابعا
 (15)عندي من هذا كله أن حيكم احلاكم هبذا الكتاب وما (14)واألصح :قال املاوردي

يد بني ثالثة أشياء: بني أن يسلمه ابلصفة وخيري صاحب ال (16)تضمنه من العبد املوصوف

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) ويتعلق (. 1)
 (  يف "ج" ) بقيمته (.2)
 (  ) أنه ( ليست يف "ب".3)
 (  ) هبا ( ليست يف "ب" و "ج".4)
  .4/316، الوسيط 16/218: احلاوي الكبري (  انظر5)
 (  يف "ب" و "ج" ) أن (.6)
 . 0/ ب من " أ "255(  هناية ل 7)
 (  يف "ب" ) وليعينوه (.8)
 املصدرين السابقني.  (  انظر9)

 (  يف "ج" ) كفيالً (.10)
 (  يف "ج" ) فتكون (.11)
  املصدرين السابقني. (  انظر12)
  .220-16/218: احلاوي الكبري (  انظر13)
 (  يف "ج" ) األصح (.14)
 (  يف "ب" ) وال (.15)
 (  ) املوصوف ( ليست يف "ب".16)
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املشهود هبا ويلتزم احلكم، وبني أن ميضي ابلعبد إىل القاضي األول ليعرضه على الشهود فإن 
العبد املوصوف  (4)قيمة/ (3)ابلطالب إىل دفع (2)إىل الطالب، وبني أن يعدل (1)عينوه سلمه

ذلك مل يسقط حق الطالب وأخذ منه قيمة  امتنع من مجيع (5)دون قيمة العبد الذي يف يده فإن
 . (6)العبد املوصوف دون قيمة العبد الذي يف يده

ألن الواجب هو املثل  (فإن كانت اتلفة وهلا مثل ذكر جنسها وصفتها وقدرها): قال
فإن ذكر القيمة فهو آكد وإن مل يكن هلا مثل ذكر ) ،(7)فإذا مل يصفه مل تصح الدعوى

 . (8)ك البلد فإنه الواجبأي من نقد ذل (قيمتها
]فال بد من ذكر الصفات سواء   (11)ميكن ضبط صفاته (10)إن كان :ابن الصباغ (9)وقال

كاجلواهر   (12)وإن مل ميكن ضبط صفاته[ ،كان له مثل أو مل يكن له مثل كما قلنا يف السلم
  .(13)وغريها ذكر القيمة

وما يضبط  (15)النوع واجلنسيلزمه يف اجلواهر وحنوها أن يذكر  :يف احلاوي (14)وقال

 ــــــــــــــ
 " و "ج" ) يسلمه (.(  يف "ب1)
 (  ) يعدل ( ليست يف "ج".2)
 (  ) دفع ( ليست يف "ج".3)
 / أ من "ب".175(  هناية ل 4)
 (  يف "ج" ) وإن كانت اتلفة (.5)
  .16/220: احلاوي الكبري (  انظر6)
  .13/156: فتح العزيز (  انظر7)

  .4/618، مغين احملتاج 13/156، فتح العزيز 13/154: البيان (  انظر8)
 (  يف "ب" ) قال (.9)
 (  يف "ب" زايدة ) ال (.10)
 (  يف "ج" ) صفاهتا (.11)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".12)
 . 13/156 فتح العزيز يف -هللا رمحهما-الرافعي نقله عنه ( 13)
 (  يف "ب" ) قال (.14)
 "ب" و "ج" ) اجلنس والنوع (. (  يف15)
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 . (2)(1)بصفاهتا
ادعى نكاح امرأة فاملذهب أنه يذكر أنه تزوجها بويل مرشد وشاهدي  (3)نإو ) :قال

ألنه مبين على االحتياط وتتعلق العقوبة جبنسه فأشبه  ((4)عدل ورضاها إن كان رضاها شرطا/
 .(5)دعوى القتل

 . (6)ردة والعدة على هذا الوجهواعلم أنه ال يشرتط ذكر انتفاء املفسدات كال
يشرتط فيه ذكر السبب   (8)ألنه دعوى ملك فال (ذل  مستحب (7)وقيل: إن): قال

 . (9)كدعوى املال
شرط  (12)ألهنا (العقد وجب ذكرها (11)الدعوى لبتداء (10)وقيل: إن كان): قال

ألهنا ليست  (مل جيب ذكرها) ،أبن قال هي زوجيت (15)أي (لستدامته (14)وإن كان) ،(13)فيه
  .(17)فيه (16)بشرط

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) من صفاهتا (.1)
  .17/292: احلاوي الكبري (  انظر2)
 ن (.م(  يف " أ " ) و 3)
  0/ أ من " أ "256(  هناية ل 4)
  .13/163، فتح العزيز 13/155، البيان 8/327، التهذيب 3/412، املهذب 17/311: احلاوي الكبري (  انظر5)
  .13/164، فتح العزيز 4/353، الوسيط 17/311: احلاوي الكبري (  انظر6)

  "ب" زايدة ) كان (.(  يف7)
 (  يف "ج" ) وال (.8)
  .13/163، فتح العزيز 8/327، التهذيب 3/412، املهذب 17/311: احلاوي الكبري (  انظر9)
 (  يف "ب" و "ج" ) كانت (.10)
 (  يف "ب" ) يف ابتداء (.11)
 (  يف "ب" ) فإهنا (.12)
  .13/163: فتح العزيز (  انظر13)
 ت (.(  يف "ب" و "ج" ) كان14)
 (  ) أي ( ليست يف "ب". 15)
 (  يف "ج" ) شرطاً (.16)
  املصادر السابقة. (  انظر17)
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قلنا تسمع دعوى  (1)وإذا ،فإذا ادعى عليها النكاح وأقرت به ثبت النكاح على اجلديد
  .(3)/(2)فهو على ما ذكرانه يف الرجل ،املرأة يف النكاح وحده

  .(6)البينة ابلنكاح حلت له (5)لو أقامت (4)فالنص أهنا ،فلو أنكر الزوج النكاح
  .(7)وكذا لو عاد وصدقها :نقال اخلراسانيو 

 . (9)البينة على النكاح (8)ال حتل له وإن أقامت :وقال أبو الطيب
مل يفتقر إىل ) ،كالصلح  (10)أي (وإن ادعى بيعا أو إجارة أو غريمها من العقود): قال

  .(11)كدعوى املال احملض  (ذكر الشروط
 ؛(15)الوجهني (14)من (13)ال بد من التقييد ابلصحة على األصح :اخلراسانيون (12)قال

 . (17)وجيب القطع ابشرتاطه يف النكاح أيضا (16)ألنه لفظ جامع/
فعلى هذا يذكر أهلية العاقد  ،إىل ذكر الشروط كالنكاح (18)أي (وقيل: يفتقر): قال

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) فإذا (.1)
 .13/158، البيان 313، 17/312: احلاوي الكبري (  انظر2)

 / ب من "ب".175(  هناية ل 3)
 (  يف "ب" ) أنه (.4)
 (  يف "ب" ) قامت (.5)
 املصدرين السابقني. (  انظر6)

  .2/258: الوجيز (  انظر7)
 (  يف "ج" ) قامت (.8)
  .13/158. انظر: البيان -هللا رمحهما-نقله عن أيب الطيب العمراين  ( 9)
 (  ) أي ( ليست يف "ب".10)
  .13/159، البيان 3/412، املهذب 17/313: احلاوي الكبري (  انظر11)
 (  يف "ج" ) وقال (.12)
 (  يف "ج" ) أصح (.13)
 من ( ليست يف "ب" و"ج".(  ) 14)
 (  ) الوجهني ( ليست يف "ب".15)
 / ب من "ج".295(  هناية ل 16)
  .4/353: الوسيط (  انظر17)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج". 18)
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 . (1)ورضاه ابلثمن
ويف غريها ل ) ،(2)ألنه يتضمن الوطء فأشبه النكاح (وقيل: يف بيع اجلارية يفتقر): قال

 . (3)كدعوى املال احملض  (فتقري
أو شاركه فيه غريه ويذكر أنه  (5)ذكر القاتل وأنه انفرد بقتله (4)وإن ادعى قتال): قال

ألن القتل ال ميكن تالفيه  (كل واحد من ذل   (7)ويصف (6)عمد أو خطأ أو شبه عمد
  .(9)االحتياط فيه (8)فوجب/

 . (10)عوىوإن ادعى جراحة هلا أرش مقدر ذكر األرش يف الد
وقيل:  ((11)وإن ادعى أنه وارث بني جهة اإلرث فإن مل يبني سأله احلاكم عنه): قال
 . (12)ألن السؤال ليس بتلقني ؛وليس بشيء ،ألنه تلقني ؛ال يسأله
وإن مل  ،الدعوى (13)ملطابقته (فإن أنكر املدعى عليه ما ادعاه صح اجلواب): قال

ألان لو كلفناه أن  ؛صح اجلواب (16)ستحق علي شيئابل قال ال ي (15)عليه (14)يتعرض ملا ادعى

 ــــــــــــــ
 . 13/159، البيان 17/313: احلاوي الكبري (  انظر1)
 .13/159، البيان 3/412، املهذب 17/313: احلاوي الكبري (  انظر2)
  املصادر السابقة. نظر(  ا3)
 تل ( الق" ) ب"و  "أ  "(  يف 4)
 (  يف "ب" ) ابلقتل (.5)
 (  ) أو شبه عمد ( ليست يف "ب".6)
 (  يف "ج" ) ويفتقر إىل ( بدل من ) ويصف (. 7)
 0/ ب من " أ "256(  هناية ل 8)
  .13/154، البيان 3/412: املهذب (  انظر9)
  .13/154: البيان (  انظر10)
 ) عنه ( ليست يف "ب" و "ج".  (11)
  .13/487، البيان 3/487: املهذب (  انظر12)
 (  يف "ج" ) مبطابقته (.13)
 "ب" ) ادعاه (  (  يف14)
 (  ) عليه ( ليست يف "ب".15)
 "ج" ) شيء  (. (  يف16)
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وكان  (3)أقرضه إايه/ (2)أنه (1)مثل أن ادعى عليه ماال ،يتعرض ملا ادعى عليه فرمبا تضرر به
فلو تعرض للقرض لزمه إما حمذور الكذب أو  ،قد اقرتض منه ولكن وفاه وال بينة له (4)هو

 . (7)يتضرر (6)يكون صادقا فال (5)إنهخبالف ما إذا أنكر االستحقاق ف ،حمذور الغرم
مع ) ،قول املدعى عليه (10)أي (دينا فالقول قوله (9)املدعى (8)وإن كان) :قال
وإن كان املدعى )، (15)(14)املشهور (13)للخرب (أقام املدعي بينة قضي له (12)فإن (11)ميينه

اليد يدل  (17)ظاهرألن  (فإن كان يف يد أحدمها فالقول قوله مع ميينه (16)عينا ول بينة له
 .(19)(18)على امللك

 ــــــــــــــ
 (  ) ماالً ( ليست يف "ب".1)
 (  ) أنه ( ليست يف "ج".2)
 / أ من "ب".176(  هناية ل 3)
 هو ( ليست يف "ب". (  )4)
 (  يف "ج" ) ألنه (.5)
 (  يف "ب" و "ج" ) وال (.6)
  .22-12/21، روضة الطالبني 175، فتح العزيز 13/159، البيان 3/412: املهذب (  انظر7)
 () كان (ليست يف "ب" ويف "ج" ) أدعى (. 8)
 (  ) املدعي ( ليست يف "ب" و "ج".9)
 "ج".(  ) قوله أي ( ليست يف "ب" و 10)
 (  يف "ب" زايدة ) قال (.11)
 (  يف "ب" و "ج" ) وإن (.12)
 (  يف "ب" و "ج" ) للحديث (.13)
ى املدعى : )لو يعطى الناس بدعواهم الدعى انس دماء رجال وأمواهلم ولكن اليمني عليشري الشارح إىل قوله ( 14)

  .عليه( وقد تقدم خترجيه

  .13/160: البيان (  انظر15)
 ألحدمها (. (  يف "ج" )16)
 (  ) ظاهر ( ليست يف "ج".17)
 (  يف "ج" ) ظاهره (.18)
  .13/160، البيان 3/413، املهذب 17/301: احلاوي الكبري (  انظر19)
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حلفا وجعل بينهما  (2)أو مل يكن يف يد أحدمها (1)يديهماأوإن كان يف ): قال 
ضرورة  (6)حلف كل واحد منهما لصاحبه على النصف (5)يف يدمها (4)كان  (3)فإذا (نصفني

لى النفي كل واحد منهما مدعًا عليه يف النصف ال يف الكل وحيلف كل واحد منهما ع  (7)أن
 . (12)(11)الطريقني وقد بينا ذلك يف البيع (10)من (9)على الصحيح (8)فقط

ألن الذي يف يده الدار حمكوم له ابمللك  (وإن كان يف يد اثلث رجع إليه): قال
العتضاد جانبه ابليد وحيلف  (فإن ادعاه لنفسه فالقول قوله مع ميينه) ،(14)(13)الظاهر
 . (16)واحد منهما ميينا (15)لكل

ألنه صارت  (إليه (18)لوريه وصدقه املقر له انتقلت اخلصومة (17)وإن أقر به/): قال
فيه )املقر الذي يف يده الدار للمدعي أنه ال يعلم أهنا ملكه ن  (وهل حيلف) ،(19)اليد إليه

 ــــــــــــــ
 " أ " ) يديهما ( ويف "ج" ) يدمها (. (  يف1)
 "ب" ) واحد منهما ( ويف "ج" زايدة ) أي مل يكن يف يد واحد منهما (. (  يف2)
 وإذا (."ب" )  (  يف3)
 "ج" ) كانت (. (  يف4)
 "ب" ) أيديهما (. (  يف5)
 (  ) على النصف ( ليست يف "ب".6)
 "ب" ) ألن (. (  يف7)
 "ج" زايدة ) أي (. (  يف8)
 "ج" ) أصح (. (  يف9)
 (  ) من ( ليست يف "ج".10)
 (  يف "ج" ) البيوع (.11)
 .47-45: غنية الفقيه بتحقيق الزميل حممد مزايين: (  انظر12)
 (  يف "ب" و "ج" ) ظاهراً (.13)
  .12/51، روضة الطالبني 13/219، فتح العزيز 4/364: الوسيط (  انظر14)
 (  يف "ج" ) كل (.15)
 املصادر السابقة. (  انظر16)
  0/ أ من " أ "257(  هناية ل17)
 (  ) اخلصومة ( ليست يف "ج".18)
 "ب" و "ج" ) له (. (  يف19)

= 



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

718 

مث أقر به لعمرو هل يغرم  ،أن من أقر بشيء يف يده لزيد (2)على القولني يف (1)مبنيان (قولن
  .(3)نلعمرو

كاملال   (وحفظه إىل أن جييء صاحبه (4)وإن كذبه املقر له أخذه احلاكم): قال
ألنه ليس ههنا من  ؛إذا أصر املقر على إقراره (7)أي (وقيل: يسلم إىل املدعي) ،(6)،/(5)الضال

  .(10)ألنه حكم مبجرد الدعوى (9)وهذا ضعيف ،(8)يدعيه غريه
  .وقيل: يسلم إىل املدعي بيمنه

  .ألنه ثبت له امللك ابإلقرار واإلنكار ال يسقط احلق ؛رب املقر له على األخذوقيل: جي
لنفسك أو تقر به ملن  (12)فإما أن تدعي ،قد رده (11)وقيل: يقال للمقر من أقررت له به

 . (13)يصدقك وإال جعلناك انكال
إىل قدوم  (16)ويتوقف (15)أي (أقر به لوائب انتقلت اخلصومة إليه (14)فإن): قال

 = ــــــــــــــ
 .13/219: فتح العزيز انظرو  
 (  يف "ج" ) يبنيان (.1)
 (  ) القولني يف ( ليست يف "ب".2)
 .12/26، روضة الطالبني 13/184وأظهر القولني: أنه يغرم لعمرو. انظر: فتح العزيز  ( 3)
 ) من يده (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف4)
  .13/179، البيان 8/333، التهذيب 3/415: املهذب (  انظر5)
 ب من "ب"./ 176(  هناية ل 6)
 (  ) أي ( ليست يف "ج".7)
 (  ) غريه ( ليست يف "ج".8)
 (  يف "ب" ) غري صحيح ( بدل من ) ضعيف (.9)
  املصادر السابقة. (  انظر10)
 (  ) به ( ليست يف "ب" و "ج".11)
 (  يف "ج" ) تدعيه (.12)
، تكملة اجملموع 12/24لطالبني ، روضة ا13/179، فتح العزيز 332-8/331هذه األقوال يف: التهذيب  (  انظر13)

22/490.  
 "ب" ) وإن (. (  يف14)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".15)
 "ج" ) وتوقف (. (  يف16)
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  .(3)فوجب التوقف (2)يف يده ال يدعيها وال بينة (1)ألن الذي ؛غائب إن مل تكن بينةال
على أحد  (6)حيلف املدعي مع البينة ههنا (5)وال ،هبا (4)وإن كان للمدعي بينة قضي له

  .(7)ألنه قضاء على املدعى عليه وهو حاضر ؛الوجهني
 . (9)إىل الغائب (8)وقيل: ال تنقطع اخلصومة ابإلضافة/

وقيل: له )، ](11)ألن اإلقرار للمجهول ابطل ؛مل يقبل (10)أي (وإن أقر به جملهول): قال
إما أن تقر به ملعروف أو  (13)وقيل: يقال له (12)إما أن تقر به ملعروف أو جنعل  انكال[

بناء على أنه لو ادعاه لنفسه يف هذه احلالة وقال غلطت هل  (تدعيه لنفس  أو جنعل  انكال
 ؛والثاين: يقبل ،ألنه إبقراره لغريه نفى أن يكون له ؛ال يقبل :أحدمها :وجهان (14)يهيقبل ن ف

جملهول أخذه احلاكم إليه  (17)به (16)وقيل: إذا أقر/ .(15)ألن اإلقرار بطل إبنكار املقر له

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" زايدة ) هي (.1)
 (  يف "ج" زايدة ) لغريه (.2)
  .13/181، فتح العزيز 13/180، البيان 8/333، التهذيب 3/415: املهذب (  انظر3)
 يست يف "ب" و "ج".(  ) له ( ل4)
 (  يف "ج" ) فال (.5)
 (  يف "ج" ) هنا (.6)
والوجه الثاين: أنه حيلف املدعي مع البينة. قال الرافعي والنووي: وهذا أقوى وأليق ابلوجه املفرع عليه. انظر: فتح  ( 7)

  .12/25، روضة الطالبني 13/182العزيز 
 / أ من "ج".296(  هناية ل 8)
  .12/24، روضة الطالبني 13/181، فتح العزيز 8/333ب : التهذي(  انظر9)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".10)
  .13/179، فتح العزيز 3/416: املهذب (  انظر11)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".12)
 (  ) له ( ليست يف "ج".13)
 (  يف "ج" ) وفيه (.14)
، 13/179 فتح العزيز انظر:أحد الوجهني.  -هللا رمحهما-ي ، ومل يصحح الرافعي والنوو 13/181: البيان (  انظر15)

  .12/24روضة الطالبني 

 0/ ب من " أ "257(  هناية ل16)
 (  ) به ( ليست يف "ب".17)
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  .(2)موقوفا إىل أن تظهر حجة (1)ويكون
ىل البلوغ، وكذا لو قال هو الصرب إ (4)ويتعني (3)ولو قال هو لصيب انقطعت اخلصومة عنه

 (8)./(7)(6)اخلصومة (5)وقف على الفقراء انقطعت عنه

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) ليكون (.1)
  .12/23، روضة الطالبني 13/179، فتح العزيز 8/331، التهذيب 4/357: الوسيط (  انظر2)
 ب" ويف "ج" ) عنه اخلصومة (.(  ) عنه ( ليست يف "3)
 (  يف "ب" ) وتعني (.4)
 (  ) عنه ( ليست يف "ب".5)
 (  يف "ب" زايدة ) فيه (.6)
  .12/24، روضة الطالبني 13/179، فتح العزيز 8/334، التهذيب 4/357: الوسيط (  انظر7)
 / أ من "ب".177(  هناية ل 8)
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 فصل
أي مثل أن كان  (وإن تداعيا حائطا فإن كان مبنياا على تربيع أحد الدارين) :قال

 (3)عشرة أذرع وعرضة اآلخر عشرون (2)ذراعا، وعرضة أحدمها (1)طول احلائط عشرون
 .(4)اذراع

  .(6)مساواي هلا يف السمك واحلد (5)تربيع إحدامها على :قال يف املهذب
بعد البناء وكان خمالفا لبناء  (8)أي (اتصال ل ميكن إحداثه (7)أو متصال إبحدامها)قال 

ألن  (مع ميينه) ،اليت شأهنا ما ذكرانه (9)أي (فالقول قول صاحب الدار) ،اآلخر يف ذلك
  .(10)الظاهر معه

 . (11)ذي بني عرصتيهما من احلائطوقيل: مها سواء يف القدر ال
 (16)على اآلخر (15)ألحدمها (14)وال مرجح (13)أي (كان بني ملكيهما  (12)وإن): قال

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) عشرين (.1)
 يف "ج". (  ) احدمها ( ليست2)
 (  يف "ب" و "ج" ) عشرين (.3)
 .13/207: البيان (  انظر4)
 (  يف "ج" ) أحدمها (.5)
  .3/422املهذب ( 6)
 (  يف "ج" ) أحدمها (.7)
 (  ) أي ( ليست يف "ج".8)
 (  ) أي ( ليست يف "ج".9)
  .13/206، البيان 3/422: املهذب (  انظر10)

  .13/206: البيان (  انظر11)
 "ب" ) فإن (. (  يف12)
 (  ) أي ( ليست يف "ج".13)
 (  يف "ج" ) ترجيح (.14)
 (  يف "ب" زايدة ) أي (.15)
 (  ) على اآلخر ( ليست يف "ب" و "ج".16)
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إذ ال مزية ألحدمها  (حتالفا وجعل بينهما) ،(3)سوى السرت (2)ال يراد منه (1)أبن كان مطلقا
 . (4)على اآلخر
مع ميينه ألن  (6)أي (لقول قول صاحب األزجفا (5)وإن كان ألحدمها عليه أزج): قال

 (ألحدمها عليه جذوع مل يقدم صاحب اجلذوع (9)وإن كان) ،(8)(7)الظاهر أنه بىن لألزج
 . (11)وضعها بقضاء قاض يرى ذلك (10)جلواز أن يكون قد

البناء  (13)فيها بناء أو شجر فإن كان قد ثبت (12)وإن تداعيا عرصة ألحدمها): قال
ألن الظاهر أنه وضعه يف  (ابلبينة فالقول قوله يف العرصة مع ميينه (15)الشجر(14)و

  .(16)ملكه
 (18)ذكرانه لو قامت له (17)ملا (وإن ثبت له ذل  ابإلقرار فقد قيل: القول قوله)قال: 

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" زايدة ) أي (.1)
 (  يف "ج" زايدة ) شيء  (.2)
 (  يف "ب" و "ج" ) السرتة (.3)
  .13/206، البيان 3/423: املهذب (  انظر4)
 . 363األزج: بفتح اهلمزة والزاي، السقف. انظر: حترير ألفاظ التنبيه:   (5)
 (  ) أي ( ليست يف "ج".6)
 (  يف "ج" ) األزج على ملكه ( بدل من ) لألزج (.7)
  .22/523، تكملة اجملموع 13/206، البيان 3/423: املهذب (  انظر8)
 (  ) كان ( ليست يف "ج".9)
 (  ) قد ( ليست يف "ب".10)
  املصادر السابقة. (  انظر11)
 حدمها (.وأل" ) ب"و  "أ  "(  يف 12)
 (  يف "ب" زايدة ) له ( ويف "ج" زايدة ) ذلك (.13)
 و (.أ" ) ب"و  "أ  "(  يف 14)
 ) له (.و "ج" زايدة  "أ  " (  يف15)
  .13/208: البيان (  انظر16)
 (  يف "ب" ) كما (.17)
 (  ) له ( ليست يف "ب" و "ج".18)
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 (5)فال ينقل (4)له ملك البناء والشجر (3)ثبت (2)ألن ابإلقرار (وقيل: هو بينهما)، (1)البينة
 (14)يف املقنع (13)/(12)وذكر ،(11)يف اجملموع (10)علله احملاملي/ (9)وكذا، (8)ريهغ (7)إىل (6)ملكه
ثبت ابلبينة أو  (16)ومل يفرق بني أن يكون ،ظاهر املذهب أهنا تكون لصاحب البناء (15)أن

 . (17)ابإلقرار
السقف حلفا وجعل  (19)وتنازعا (18)وإن كان السفل ألحدمها والعلو لآلخر): قال
 . (21)يهما يف االنتفاع بهلتساو  ((20)بينهما

 ــــــــــــــ
  .13/208: البيان نظر(  ا1)
 "ب" ) اإلقرار (. (  يف2)
 "ب" ) يثبت (. (  يف3)
 "ج" ) والغراس (. (  يف4)
 "ب" و "ج" ) ينتقل (. (  يف5)
 "ب" ) ملك (. (  يف6)
 (  ) إىل ( ليست يف "ب".7)
 "ب" ) لغريه (. (  يف8)
 (  يف "ب" ) كذا ( ويف "ج" ) هكذا (.9)
 ./ ب من "ب"177(  هناية ل 10)
اجملموع: مؤلف يف الفقه الشافعي، ألمحد بن حممد بن أمحد احملاملي، وهو قريب من حجم الروضة، مشتمل على  ( 11)

 .1/151، الطبقات البن قاضي شهبة 74نصوص كثرية. انظر: العقد املذهب: 
 (  يف "ب" ) وقال (.12)
  0/ أ من " أ "258(  هناية ل13)
، ألمحد بن حممد بن أمحد احملاملي، ويقع يف جملد واحد، وقد جرد فيه املذهب ( املقنع: مؤلف يف فروع الشافعية14)

 .405-17/404، سري أعالم النبالء 2/210وأفرده عن اخلالف. انظر: هتذيب األمساء واللغات
 (  ) أن ( ليست يف "ب".15)
 (  يف "ج" زايدة ) قد (.16)
  .22/524، تكملة اجملموع 13/208: البيان (  انظر17)
 (  يف "ج" ) آلخر (.18)
 ) يف (.و "ج" زايدة  "أ  " (  يف19)
 ) نصفني (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف20)
 (  ) به ( ليست يف "ب" و "ج".21)

= 
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ألنه خمتص ابالنتفاع  (وإن تداعيا سلما منصواب حلف صاحب العلو وقضي له): قال
 (4)وإن تداعيا درجة فإن كان حتتها مسكن حلفا وجعلت) ،(3)(2)والنزول (1)هبا يف الصعود

وما أشبهه فهو  (6)وإن كان حتتها موضع جب) ،(5)ألن كل واحد منهما ينتفع هبا (بينهما
ألن  (7)[(واألول أصح)كاملسألة قبلها   (وقيل: هو بينهما)أي مع ميينه ] (لصاحب العلو

  .(9)كان حتتها مسكن أو موضع جب  (8)املقصود هبا منفعة صاحب العلو وقيل: فيه وجهان إن
 . (10)وهو األشبه :قال ابن الصباغ

أي مثل  (ممر يف بعضها دون بعض عرصة الدار ولصاحب العلو (11)وإن تنازعا): قال
 (12)أي (فالقول قوهلما فيما يشرتكان فيه من املمر) ،أن تكون الدرجة يف وسط العرصة

وما ل ممر فيه لصاحب العلو ) ،(15)(14)يدمها عليها (13)ألن ؛فيحلفان وجيعل بينهما نصفني
ألنه ال  (قول صاحب السفل مع ميينه (16)وهو ما جاوز الدرجة يف مثالنا فالقول فيه

 = ــــــــــــــ
 .22/526، تكملة اجملموع 13/209، البيان 3/423: املهذب انظرو  
 (  يف "ب" زايدة ) قال (.1)
 (  ) والنزول ( ليست يف "ب" و "ج".2)
  .22/526، تكملة اجملموع 13/209، البيان 3/423ملهذب : ا(  انظر3)
 (  يف "ب" و "ج" ) وجعل (. 4)
  املصادر السابقة. (  انظر5)

: البئر اليت مل تطَو. انظر: املصباح املنري:  ( 6)  . 58اجل ب 
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".7)
 (  يف "ج" ) كما لو ( بدل من ) إن (.8)
  .22/526، تكملة اجملموع 13/210ان : البي(  انظر9)
  .13/210. انظر: البيان -هللا رمحهما-نقله عن ابن الصباغ العمراين ( 10)
 ) يف (. زايدة "أ  " (  يف11)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".12)
 (  يف "ج" ) لثبوت (.13)
 (  يف "ب" و "ج" ) عليه (.14)
  .22/526لة اجملموع ، تكم13/210، البيان 3/423: املهذب (  انظر15)
 (  ) فيه ( ليست يف "ج".16)
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فيه إىل قوله  (3)فكان يف يد صاحب السفل وتصرفه فرجع ،لصاحب العلو فيه (2)/(1)استطراق
 . (4)مع ميينه

يف  (5)ألن لكل واحد منهما يدا على بعضها (وقيل: حيلفان وجيعل بينهما): قال
 . (6)اجلملة

 (8)أي (نهمابي (7)وإن تنازع املكري واملكرتي يف الرفوف املنفصلة حلفا وجعل): قال
 (11)ألحدمها على اآلخر إذ العادة فيه مضطربة أما إذا كانت/ (10)إذ ال ترجيح (9)نصفني
 .(13)فالقول قول املكري (12)مسمرة

 بني أرض أحدمها وهنر ايآخر،  (14)وإن تداعى رجالن مسناة): قال
 بعريا  وإن تداعيا)، (16)لعود نفعها عليهما ((15)حلفا، وجعلت بينهما

 ــــــــــــــ
 (  ) ال استطراق ( مكررة يف "ج".1)
 / ب من "ج".296(  هناية ل 2)
 (  يف "ب" و "ج" ) فريجع (.3)
  .22/526، تكملة اجملموع 13/210، البيان 3/423: املهذب (  انظر4)
 (  يف "ج" ) بعض (.5)
 املصادر السابقة. (  انظر6)
 (. لت" ) وجعج"و  "أ  "(  يف 7)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".8)
 (  ) نصفني ( ليست يف "ج".9)
 (  يف "ب" ) مرجح (.10)
 0/ ب من " أ " 258(  هناية ل11)
 (  يف "ب" ) مستمرة (.12)
  .13/285، فتح العزيز 8/350، التهذيب 3/424: املهذب (  انظر13)
َسنَّاة: بضم امليم وفتح السني ( 14)

 
وتشديد النون، ظفرية جتعل يف جانب النهر لتمنعه من األرض. انظر: حترير ألفاظ  امل

 . 363التنبيه: 
 (  ) وجعلت بينهما ( ليست يف "ب".15)
 (  يف "ب" و "ج" ) إليهما (.16)

 .22/528، تكملة اجملموع 13/284، فتح العزيز 3/423: املهذب انظرو  
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 . (2)النفراده ابالنتفاع به (عليه محل، فالقول قول صاحب احلمل مع ميينه (1)وألحدمها
وكذا لو كان آخذ  (راكبها وايآخر سائقها (3)أحدمهاو وإن تداعيا دابة ): قال

وقيل: هي بينهما مع )، (4)النفراده ابالنتفاع هبا (فالقول قول الراكب مع ميينه) ،بلجامها
  .(5)ن كل واحد منهما لو انفرد كانت لهأل (ميينهما

أو تداعيا عبدا  ،ولو تداعيا عمامة ويف يد أحدمها ذراع منها ويف يد اآلخر ابقيها
  .(6)وألحدمها عليه ثياب حلفا وجعل بينهما
 (9)اثبتة عليه حينا وال بينة حلفا (8)متاع البيت ويدها (7)وإن تداعا الزوجان أو أحدمها

  .(10)وجعل بينهما
يصلح هلما  (13)وال فرق بني ما ،(12)وبني اليد احلكمية (11)وال فرق بني اليد املشاهدة

  . (15)يصلح ألحدمها (14)وبني ما
كل واحد   ىفادع) ،جمهول احلرية (16)أي (وإن كان يف يدمها صيب ل يعقل): قال

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) ألحدمها (.1)
  صادر السابقة.امل (  انظر2)

 " ) أحدمها (.ج"و  "أ  "(  يف 3)
  .22/529، تكملة اجملموع 8/350، التهذيب 424-3/423، املهذب 17/360: احلاوي الكبري (  انظر4)

  املصادر السابقة. (  انظر5)
  .12/93، روضة الطالبني 13/385، فتح العزيز 8/351، التهذيب 3/424: املهذب (  انظر6)
 ) ورثتهما (. (  يف "ج"7)
 (  يف "ب" و "ج" ) ويدمها (.8)
 (  يف "ج" زايدة ) ألحدمها (.9)
  .13/284، فتح العزيز 13/215، البيان 350-8/349، التهذيب 3/424: املهذب (  انظر10)
 (  يف "ج" ) واملشاهدة (.11)
 (  ) وبني اليد احلكيمة ( ليست يف "ج".12)
 (  ) ما ( ليست يف "ج".13)
 " زايدة ) ال (.(  يف "ب14)
  .13/285، فتح العزيز 216-13/215، البيان 8/350: التهذيب (  انظر15)
 (  يف "ج" زايدة ) وهو (.16)
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  .(2)عن نفسه فهو كالبهيمة (1)ألنه ال يعرب (منهما أنه مملوكه حلفا وجعل بينهما
  .(5)مل يلتفت إليه على أصح الوجهني (4)بلغ وأنكر املالك (3)فلو

مل  ،(8)ملكه وأنكر (7)حىت بلغ وادعى (6)ومل يدع املالك ،ولو كانت يده عليه من صغره
 .(10)دعواه (9)يلتفت إىل جمرد/

 (12)وإن كان مميزا) ،(11)ألن الظاهر احلرية (وإن كان ابلوا فالقول قوله مع ميينه) :قال 
 (وقيل: هو كالبالغ) ،(16)(15)بقوله (14)ألنه ال حيكم (فهو كالصوري) ،(13)أي كاملراهق (يعقل

 .(19)هوهذا ينبين على اخلالف يف وصيته وتدبري  ،(18)نفسه (17)فإنه يقدر على التعبري عن

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) يعرب (.1)
  .13/213، البيان 3/424، املهذب 17/371: احلاوي الكبري (  انظر2)
 (  يف "ب" ) ولو (.3)
 (  يف "ج" ) امللك (.4)
  .5/444، روضة الطالبني 6/422ظر: فتح العزيز وهو كما قال. ان( 5)
 (  يف "ب" و "ج" ) امللك (.6)
 (  يف "ج" ) فادعى (.7)
 (  يف "ب" ) فأنكر ( و) أنكر ( ليست يف "ج".8)
 / ب من "ب".178(  هناية ل 9)
  .17/372مع املصدرين السابقني، احلاوي الكبري  (  انظر10)

  .531-22/530، تكملة اجملموع 3/424املهذب  ،17/371: احلاوي الكبري (  انظر11)

 (  يف "ج" ) صغرياً (.12)
 (  يف "ج" ) كمراهق (.13)
 (  يف "ب" و "ج" ) حكم (.14)
 (  يف "ب" و "ج" ) لقوله (.15)
  .3/424: املهذب (  انظر16)
 (  يف "ب" ) من (.17)
 .3/424، املهذب 17/371: احلاوي الكبري (  انظر18)
يف الشرع: تعليق عتق من مالك مبوته. انظر: ، و بريا، وهو النظر يف عواقب األمورللغة: من دبَّر يدبر تد( التدبري: يف ا19)

 .295، حتفة الطالب: 499القاموس احمليط: 
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يه فادعى الويل أنه قتله وادعى الضارب أنه كان ميتا فف (1)وإن قطع ملفوفا/): قال
كما لو جرحه جراحة مث   (أصحهما: أن القول قول الضارب) ،(2)لتقابل األصلني (قولن

قول  (4)فإن القول ،(3)مات يف مدة حيتمل اندمال اجلرح فيها مث اختلفا هل مات من اجلرح
  .(6)(5)كذا ههنا  ،اجلاين

ن جتب ألنه يسقط ابلشبهة ولك ؛فحلف مل جيب القصاص (7)فإن قلنا القول قول الويل
 . (8)الدية

 .(10)حيتمل قوال آخر أنه جيب القصاص :أبو الطيب (9)قال

 ــــــــــــــ
  0/ أ من " أ "259(  هناية ل 1)
  .10/248، فتح العزيز 11/611: البيان (  انظر2)
 (  يف "ج" ) منها ( بدل من ) من اجلرح (.3)
 (  يف "ج" ) فالقول ( بدل من ) فإن القول (.4)
 (  يف "ج" ) هنا (.5)
 .9/209، روضة الطالبني 10/248، فتح العزيز 11/611، البيان 4/51، الوسيط 3/244: املهذب (  انظر6)
 .9/209، روضة الطالبني 10/248 وهذا القول هو األصح. انظر: فتح العزيز ( 7)
  .4/51، مغين احملتاج 9/210روضة الطالبني ، 7/121: التهذيب (  انظر8)
 (  يف "ب" ) وقال (.9)
  .9/210،روضة الطالبني 10/248 فتح العزيز انظر:واملذهب األول.   (10)
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 فصل
وإن كان لكل ) ،(3)(2)(1)للخرب املشهور (وإن تداعيا عينا وألحدمها بينة قضي له)

 (5)فإن كان يف يد أحدمها قضي به لصاحب اليد، وقيل: ل يقضى له (4)واحد منهما بينة
ترجحت ابليد  (7)ألن البينة (واملنصوص هو األول)، (6)ليدكما لو انفردت ا  (إل أن حيلف

 . (8)فوجب العمل هبا
  .(9)ن قال ابن الصباغ: هذا اخلالف ينبين على أن البينتني إذا تعارضتا هل يسقطان أم ال

 ،امللك إىل سبب (10)وقيل: ال تسمع البينة ابمللك املطلق من الداخل إال إذا أسندت
 . (13)قوال قدميا (12)يف احلاوي (11)وحكاه

 (17)/(16)اعليه (15)/(14)وإن كان يف يدمها أو يف يد غريمها أو ل يد ألحد): قال

 ــــــــــــــ
 (  ) املشهور ( ليست يف "ج".1)
  .خترجيه: )البينة على املدعي، واليمني على من أنكر( وقد تقدم يشري إىل قوله ( 2)
  .13/161 : البيان(  انظر3)
 (  ) بينة ( ليست يف "ج".4)
 (  ) له ( ليست يف "ب" و "ج".5)
  .3/413، املهذب 303-17/302: احلاوي الكبري (  انظر6)

 (  يف "ج" ) بينته (.7)
  .8/321، التهذيب 3/413، املهذب 303-17/302، احلاوي الكبري 411: خمتصر املزين: (  انظر8)
  .13/162. انظر: البيان -هللا رمحهما-مراين نقله عن ابن الصباغ الع ( 9)

 (  يف "ب" ) أسند (.10)
 (  يف "ب" ) وحكى (.11)
 (  يف "ب" زايدة ) هذا (.12)
  .17/306: احلاوي الكبري (  انظر13)
 (. دمها" ) ألحج"و  "أ  "(  يف 14)
 / أ من "ب".179(  هناية ل 15)
 " ) عليه (.ب"و  "أ  "(  يف 16)
 أ من "ج". /297(  هناية ل 17)
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وهو الصحيح الذي نص عليه يف  ((2)تعارضت البينتان ففي أحد القولني يسقطان (1)فقد
 ،ألهنما كالنصني إذا تعارضا ؛وقد سبق حكم ذلك (فيكوانن كاملتداعيني بال بينة) ،(3)اجلديد

ابمللك  (5)امللك فوجب اإلسقاط كما لو شهدت البينتان (4)ن البينتني أوقعتا شكا يف عنيوأل
  (.(9)البينتان (8)ويف ايآخر تستعمل) ،(7)(6)ألحد الرجلني ال بعينه

شهدات  (11)إمنا تستعمل البينتان إذا مل يتعارضا صرحيا كما لو :بعض اخلراسانيني (10)وقال
تكاذبتا صرحيا  (14)إذا/ (13)أما ،مسع وصيته له (12)احد منهمافإان نقول لعل كل و  ،ابمللك
على احلياة  (19)وقت كذا وشهدت األخرى (18)أنه ق ِتل (17)البينتني (16)شهدت إحدى (15)أبن

 .(20)مل جيز قول االستعمال قوال واحدا ،يف ذلك الوقت

 ــــــــــــــ
 (  ) فقد ( ليست يف "ج".1)
 (  يف "ب" ) تسقط (.2)
  .12/51، روضة الطالبني 13/219، فتح العزيز 6/333وهو كما قال. انظر: األم   (3)

 (  ) عني ( ليست يف "ج".4)
 (  يف "ب" و "ج" ) البينة (.5)
 (  ) ال بعينه ( ليست يف "ب" و "ج".6)
  .13/163: البيان (  انظر7)
 (  يف "ب" ) يستعمالن ( 8)
 (  ) البينتان ( ليست يف "ب".9)
 (  يف "ب" و "ج" ) قال (.10)
 (  يف "ج" ) إذا (.11)
 (  ) منهما ( ليست يف "ب".12)
 (  يف "ج" ) وأما (.13)
 . 0/ ب من " أ "259(  هناية ل 14)
 (  يف "ب" ) مثل أن ( بدل من ) أبن (.15)
 (  يف "ب" ) إحدامها (.16)
 ) البينتني ( ليست يف "ب".(  17)
 (  يف "ب" ) مات (.18)
 (  يف "ب" زايدة ) أنه (.19)
 (  ) قوال واحدا ( ليست يف "ب" و "ج".20)

= 
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إىل أن ينكشف أو  (1)أي (ويف الستعمال ثالثة أقوال، أحدها: يوقف): قال 
ألنه ترك للبينتني  ؛وجه للقسمة (2)فال ،صطلحا كاملرأة إذا زوجها وليان ونسي السابقي

، (4)]ألن البينة حجة كاليد فأشبه ما لو تساواي يف ثبوت اليد (والثاين: يقسم بينهما)، (3)مجيعا
مع القرعة  (8)وهل حيلف) ،(7)كما يف السفر إبحدى املرأتني  (6)[(5)والثالث: يقرع بينهما)
 (13)فيكون ،(12)للبينتني (11)القرعة مرجحة للبينة أو مسقطة (10)مبنيان على أن ((9)يه قولنف

 .(14)احلكم بقول املدعي فيحتاج إىل اليمني
وأقام كل واحد منهما بينة كما لو   (15)واعلم أن الشيخ جعل العني إذا كانت يف يدمها

 . (16)كانت العني يف يد غريمها
أن  (18)وهل حيتاج كل واحد منهما ،تكون العني بينهما :(17)وقال الشيخ أبو حامد/

 = ــــــــــــــ
 .13/221، فتح العزيز 4/364: الوسيط انظرو  
 (  ) أي ( ليست يف "ب".1)
 (  يف "ب" ) وال (.2)
  .4/637، مغين احملتاج 13/221تح العزيز ، ف13/164، البيان 8/324، التهذيب 3/414: املهذب (  انظر3)

  .13/220، فتح العزيز 13/164، البيان 8/324، التهذيب 3/414: املهذب (  انظر4)
 (  ) بينهما ( ليست يف "ب".5)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".6)
  .13/221، فتح العزيز 3/414: املهذب (  انظر7)

 ) له (.و "ج" زايدة  "أ  " (  يف8)
 (  يف "ب" ) وجهان (.9)
 (  ) أن ( ليست يف "ج".10)
 (  يف "ب" و "ج" ) سقطت (.11)
 (  يف "ب" و "ج" ) البينتان (.12)
 (  يف "ج" ) ويكون (.13)
  .13/221، فتح العزيز 13/165، البيان 353-17/352: احلاوي الكبري (  انظر14)
 (  يف "ب" ) أيديهما (.15)
  .3/413املهذب  وهو ما مشى عليه أيضاً يف( 16)

 / ب من "ب".179(  هناية ل 17)
 "ب" زايدة ) إىل (. (  يف18)
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حيلف على النصف الذي يف يده ن فيه قوالن؛ ألن لكل واحد منهما بينة ويدا على النصف 
فإنه يقضى هبا لصاحب  (3)أحدمها (2)كما لو أقام كل واحد منهما بينة والعني يف يد  (1)فهو

 . (4)اليد وهل حيتاج إىل اليمني ن فيه قوالن
مل يقيما  (8)كما لو  (7)تسقط البينتان عند التعارض صار (6)إذا قلنا :اخلراسانيون (5)قالو 

قول القسمة وال جييء قول الوقف إذ ال معىن للتوقف مع  (9)وإن قلنا تسعتمالن فيجيء، بينة
 . (11)القرعة ن فيه وجهان (10)ثبوت اليد وهل جتري

ايآخر شاهدا وميينا، ففيه قولن،  بينة أحدمها شاهدين، وبينة (12)وإن كان): قال
، (14)عليها(13)ألهنا بينة جممع / ؛وهو األصح (أحدمها: يقضى به لصاحب الشاهدين

فأشبه  ،(16)امللك (15)ألهنما تساواي يف إثبات (والثاين: أهنما سواء فيتعارضان وفيهما قولن)
 . (17)ما لو كانت بينة أحدمها شاهدين وبينة اآلخر شاهدا وامرأتني

 ــــــــــــــ
 (  ) فهو ( ليست يف "ج".1)
 (  يف "ب" ) أيديهما (.2)
 (  ) أحدمها ( ليست يف "ب".3)
  .13/162لكنه مل ينسبه. انظر: البيان  -هللا رمحه-العمراين نقله عنه ( 4)
 (  يف "ب" ) قال (.5)
 نا ( ليست يف "ج".(  ) إذا قل6)
 (  يف "ج" ) وصار (.7)
 (  ) لو ( ليست يف "ج".8)
 (  يف "ب" ) فيجوز (.9)
 (  يف "ب" ) جتيء (.10)
  .4/364: الوسيط (  انظر11)

 (  يف "ب" و "ج" ) كانت (.12)
  0/ أ من " أ " 260(  هناية ل 13)
  .12/58، روضة الطالبني 13/231وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 14)

 (  يف "ج" ) اإلثبات (.15)
 (  ) امللك ( ليست يف "ج".16)
  .13/166، البيان 8/324، التهذيب 3/414: املهذب (  انظر17)
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أي  (من شهر (1)وإن شهدت بينة أحدمها ابملل  من سنة وبينة ايآخر ابملل ): الق
ففيه قولن، أحدمها: يتعارضان )وشهدات ابمللك يف احلال أيضا وكانت العني يف يد اثلث، 

بدليل  ،(2)وال حكم ملا انفردت به املتقدمة ،لتساويهما يف إثبات امللك يف احلال (وفيهما قولن
فإنه ال حيكم هبا على  ،دارا وأقام بينة أهنا كانت له منذ سنة ومل تتعرض للحالما لو ادعى 

ألهنا انفردت  (أن اليت شهدت ابملل  القدمي أوىل (4)والثاين وهو الصحيح/)، (3)الصحيح
عليه مناء تلك  (7)وهلذا جيب على املشهود ،(6)تعارضها فيه األخرى(5)ال إبثبات امللك يف زمان

بينة ابملل  القدمي  (11)أحدمها (10)مع (9)فعلى هذا لو كان) ،(8)ا لتلك املدةالعني وأجرهت
 (14)ابمللك القدمي (13)من البينة (12)ألن اليد أوىل (ومع ايآخر يد فقد قيل: صاحب اليد أوىل

ألن الرتجيح من  ؛(16)وهو الصحيح (وقيل: صاحب البينة ابملل  القدمي أوىل) ،(15)ملا سبق
 . (1)من اليد (18)/(17)ن الرتجيح من جهة اليد كما أن البينة أوىل[جهة البينة أوىل ]م

 ــــــــــــــ
 (  ) ابمللك ( ليست يف "ج".1)
  .13/240، فتح العزيز 13/172، البيان 8/325، التهذيب 3/414، املهذب 17/346: احلاوي الكبري (  انظر2)

  .12/63، روضة الطالبني 13/243انظر: فتح العزيز وهو كما قال. ( 3)
 / أ من "ب".180(  هناية ل 4)
 (  يف "ب" ) مل (.5)
  .13/240، فتح العزيز 13/171، البيان 8/325، التهذيب 3/414، املهذب 17/347: احلاوي الكبري (  انظر6)
 (  يف "ب" ) الشهود (. 7)
  .13/241، فتح العزيز 172-13/171 ، البيان17/347: احلاوي الكبري (  انظر8)

 (  ) لو كان ( مكررة يف "ب".9)
 (  ) مع ( ليست يف "ج".10)
 (  يف "ج" ) ألحدمها (.11)
 (  ) ألن اليد أوىل ( ليست يف "ب" و "ج".12)
 (  يف "ج" ) الشهادة (.13)
 (  يف "ج" ) املتقدم (.14)
  .12/63وضة الطالبني ، ر 13/242هذا الوجه هو األصح. انظر: فتح العزيز   (15)

  هذا خالف ما صححه الرافعي والنووي، فقد صححا األول، وهو ترجيح اليد. انظر: املصدرين السابقني.( 16)

 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".17)
 / ب من "ج".297(  هناية ل 18)
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بينة ايآخر ابملل  وحده (2)وإن شهدت بينة أحدمها ابملل  والنتاج يف ملكه و): قال
ألهنا تنفي أن يكون امللك لغريه يف زمان ما خبالف البينة ابمللك  (فقد قيل: بينة النتاج أوىل

  (4)وقيل: هي على قولني) ،(3)ون امللك لغريه فيما قبل تلك املدةفإهنا ال تنفي أن يك ،املتقدم
فلتكن على  (6)املتقدم (5)ألنه ليس يف بينة النتاج أكثر من الشهادة ابمللك (كاملسألة قبلها

 . (7)القولني
كل واحد منهما أنه ابتاع هذه الدار من زيد وهي   (9)ادعى رجالن (8)وإن/): قال

  أي أبن ((11)خمتلفا (10)ما بينة على ما يدعيه فإن كان اترخيهماملكه وأقام كل واحد منه
 (منهما (14)فهي للسابق) ،(13)يف رمضان واتريخ األخرى يف شوال (12)كان اتريخ إحدامها

 . (16)ابتاعها وقد زال ملكه (15)ألنه ابتاعها وهي ملك له واآلخر
ن كانتا مطلقتني أو أي أب (السابق منهما (17)رفوإن كان اترخيهما واحدا ومل يع): قال

 = ــــــــــــــ
 .13/242، فتح العزيز 13/173، البيان 8/326: التهذيب (  انظر1)

 ) شهدت (. (  يف "ب" زايدة2)
  .13/242، فتح العزيز 13/173، البيان 3/414: املهذب (  انظر3)

 ولني (.الق" ) ج"و  "أ  "(  يف 4)
 (  يف "ج" ) مبلك (.5)
 (  يف "ج" ) متقدم (.6)
  املصادر السابقة. (  انظر7)
 0/ ب من " أ "260(  هناية ل 8)
 (  ) رجالن ( ليست يف "ج".9)
 حدمها (.(  يف "ج" ) اتريخ أ10)
 (  يف "ج" ) أقدم (.11)
 (  يف "ج" ) أحدمها (.12)
  .13/185، البيان 3/417: املهذب (  انظر13)

 (  يف "ب" ) لألول (.14)
 (  يف "ب" ) والثاين (.15)
  املصدرين السابقني. (  انظر16)
 (. لم" ) يعب"و  "أ  " (  يف17)
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 (تعارضت البينتان وفيهما قولن أحدمها يسقطان) (3)/،(2)مطلقة واألخرى مؤرخة (1)إحدامها
واحد منهما ميينا على االنفراد  (4)فإن كذهبما حلف لكل ،فعلى هذا يرجع إىل املدعى عليه

  .(5)وقضي له
 (7)شهدت أنه (6)ت قدوهل يرجع كل واحد منهما مبا شهدت له بينته من الثمن إن كان

  .(8)فيه وجهان نوزن الثمن
 (11)فيه قوالن، وإن صدقهما نوهل حيلف للثاين ،(10)سلمت إليه (9)وإن صدق أحدمها

 . (12)جعلت بينهما نصفني
ألن العقود ال  (ول جييء الوقف (13)لقسمةابوالثاين: يستعمالن إما ابلقرعة أو ) :قال

  .(16)جيري الوقف أيضا :بعض اخلراسانيني (15)وقال .(14)توقف
وقيل: يرجع إىل من صدقه البائع على قول االستعمال كالراهن إذا صدق أحد املتداعيني 

ومسألة الرهن ممنوعة على أحد القولني وعلى اآلخر  ،(1)، واألول أصح(17)للرهن واإلقباض
 ــــــــــــــ
 "ج" ) أحدمها (. (  يف1)
 "ب" ) مقيدة (. (  يف2)
 / ب من "ب".180هناية ل (  3)
 "ج" ) كل (. (  يف4)
  .13/256، فتح العزيز 13/186، البيان 3/417: املهذب (  انظر5)
 (  ) قد ( ليست يف "ب".6)
 "ج" ) أبنه (. (  يف7)
  .12/69، روضة الطالبني 13/253أظهرمها: نعم. انظر: فتح العزيز ( 8)

 "ب" ) إحدامها (. (  يف9)
  .12/70الطالبني : روضة (  انظر10)
 "ج" زايدة ) سلمت إليه وهل حيلف للثاين فيه (. (  يف11)
 .13/256، فتح العزيز 13/186، البيان 3/417: املهذب (  انظر12)

 " ) القسمة (.ج"و  "أ  " (  يف13)
  .13/253: فتح العزيز (  انظر14)
 "ب" ) قال (. (  يف15)
  .13/254: فتح العزيز (  انظر16)
  .255-13/254تح العزيز : ف(  انظر17)
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قد اتفقتا على املالك فرجح به خبالف مسألتنا فإن البينتني  (3)يقول إن اإلقرار صدر عن (2)أن
  .(5)(4)إزالة امللك

لكل واحد منهما نصف املبيع بنصف الثمن  (6)فإن قلنا ابلقسمة يقسم بينهما فتحصل
 (11)لتبعيض (10)واخليار(9)نصف البيع  (8)به ويثبت لكل واحد منهما (7)الذي ادعى أنه اشرتاه

أخذ اجلميع جبميع الثمن فإن اختار أحدمها الفسخ واختار اآلخر اإلمساك بعده  ،الصفقة عليه
وإن اختار أحدمها اإلمساك أوال مث اختار الثاين الفسخ مل يكن  ،وجه(12)لزوال املعارض وفيه /

ألزمه احلاكم بنصف املبيع وحكم عليه فلم  (13)ألنه قد ؛لألول أن أيخذ النصف اآلخر
  .(14)ينقض

البائع تسليم  إذا فسخ أحدمها البيع يف نصف الدار فهل على :وقال اخلراسانيون
 . (17)ن فيه وجهان من غري تفصيل (16)النصف إىل املدعي اآلخر (15)ذلك/

وإن ادعى أحدمها أنه اشرتاها من زيد وهي ملكه وادعى ايآخر أنه اشرتاها ): قال
 = ــــــــــــــ
  .12/69، روضة الطالبني 13/355وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 1)
 (  ) أن ( ليست يف "ج".2)
 (  يف "ج" ) من (.3)
 (  يف "ج" ) ملكه (.4)
  .13/186: البيان (  انظر5)
 (  يف "ب" ) ليحصل (.6)
 (  يف "ب" و "ج" ) اشرتى (.7)
 (.(  يف "ج" زايدة ) يف 8)
 (  يف "ب" و "ج" ) املبيع (.9)
 (  يف "ج" ) اخليار (.10)
 (  يف "ب" ) لتفريق ( ويف "ج" ) لتفرق (.11)
  0/ أ من " أ "261(  هناية ل 12)
 (  ) قد ( ليست يف "ب".13)
  .13/187: البيان (  انظر14)
 / أ من "ب".181(  هناية ل 15)
 (  ) اآلخر ( ليست يف "ج".16)
  .13/187. انظر: البيان -هللا رمحه-سانيني العمراين نقله عن اخلرا  (17)
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أي وكانت الدار يف يد  (من عمرو وهي ملكه وأقام كل واحد منهما بينة على ما يدعيه
تعارضت ) ،البينة بقول البائع (1)وقلنا ابلصحيح أنه ال ترتجح،نيأجنيب أو يف يد أحد املتباعي

ووجه التعارض أن كل واحدة من البينتني تشهد ابمللك لواحد وبيعه  (البينتان وفيهما قولن
  .(2)وال جيوز أن تكون الدار كلها ملك االثنني يبيعها كل واحد منهما من واحد ،من واحد

 ؛الفسخ مل يكن لآلخر أن أيخذ الدار جبميع الثمن (3)ا/فإن رأينا القسمة فاختار أحدمه
 . (5)أن أيخذ من غري ابئعه خبالف املسألة قبلها (4)ألنه يؤدي إىل

أنه ابعها منه أبلف وأقام  (7)كل واحد منهما  (6)وإن كان يف يد زيد دار فادعى): قال
البينتان و فيهما واحدا تعارضت  (8)كل واحد منهما بينة على عقده فإن كان اترخيهما

  (9)ووجه التعارض أنه يستحيل أن يكون مجيع (قولن
 قلنا يسقطان  (12)فإن ،واحد (11)ملكا الثنني يف وقت (10)الدار
 ،(1)وقضي له به(15)فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد منهما  ،يف يده (14)إىل من (13)فريجع

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) يرجح ( ويف "ج" ) ترجح (.1)
  .22/499، تكملة اجملموع 13/188: البيان (  انظر2)
 / أ من "ج".298(  هناية ل 3)
 (  ) إىل ( ليست يف "ج".4)
  .22/499، تكملة اجملموع 13/189: البيان (  انظر5)
 وادعى (.(  يف "ب" ) 6)
 (  ) منهما ( ليست يف "ب".7)
 (  يف "ب" ) اترخيا (.8)
 (  يف "ب" ) اجلميع (.9)
 (  ) الدار ( ليست يف "ب".10)
 "ج" ) زمان (. (  يف11)
 "ب" ) وإن (. (  يف12)
 (  يف "ج" ) ويرجع (.13)
 (  يف "ج" زايدة ) هي (.14)
 (  يف "ج" زايدة ) مييناً (.15)
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ألنه لو أقر له قبل  ؛ واحداوإن أقر ألحدمها لزمه الثمن ملن أقر له وحيلف لآلخر قوال ،(1)به
وإن قلنا يستعمالن جاء قول القرعة وقول القسمة وال جييء  ،(3)يف ذمته/ (2)ألنه يقر له مبال

 . (4)قول الوقف
أبن  (7()6)اجلمع بينهما/ (5)ألنه ميكنه (وإن كان اترخيهما خمتلفا لزمه الثمنان): قال

  .(8)اشرتاه منهيكون قد اشرتى من األول مث ابعه من الثاين مث 
العني  (10)ألن مثة ؛حيث قلنا السابق أوىل (9)والفرق بينه وبني ما لو ادعى اثنان الشراء

املدعى هو الثمن  (11)وههنا ،فيعلم أن أحد العقدين صحيح واآلخر ابطل ،املدعاة واحدة
 . (12)والذمة تتسع لثمنني فألزمناه هبما

واألخرى مارخة فقد قيل: يلزمه  وإن كانتا مطلقتني أو إحدامها مطلقة): قال
وهو املتيقن وجوبه  (وقيل: يلزمه مثن واحد) ،(13)الحتمال أن يكوان يف وقتني (الثمنان

  .(15)نقل الشيخ أيب حامد (14)ويسقط الثمن اآلخر ألان نشك يف وجوبه وهذا

 ــــــــــــــ
 ج".(  ) به ( ليست يف "1)
 (  يف "ج" زايدة ) كما (.2)
 0/ ب من " أ "261(  هناية ل 3)
  .13/258، فتح العزيز 190-13/189، البيان 3/418: املهذب (  انظر4)

 (  يف "ب" و "ج" ) ميكن (.5)
 / ب من "ب".181(  هناية ل 6)
 (  يف "ج" زايدة ) أي (.7)
  .13/258ز ، فتح العزي13/190، البيان 3/418: املهذب (  انظر8)
 (  يف "ج" ) الشراء اثنان (.9)
 (  يف "ج" ) مث (.10)
 (  يف "ج" ) وهنا (.11)
  مل أقف على من ذكر هذا الفرق.( 12)
  .13/190، البيان 3/418: املهذب (  انظر13)
 "ج" ) هذا (. (  يف14)
  .13/190يف البيان  -هللا رمحهما-نقله عنه العمراين ( 15)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

739 

صل ألنه حيتمل وحيتمل واأل ؛وقيل: يتعارضان ،قيل: يلزمه مثنان ملا سبق :(1)وقال غريه
الثاين يستعمالن إما (3)و ،يف يده (2)فعلى أحد القولني يسقطان ويرجع إىل من هي ،براءة الذمة

فإن قلنا ابلقسمة يلزمه نصف كل واحد من الثمنني  ،وال جييء الوقف (4)ابلقرعة أو ابلقسمة
  .(7)قول الشيخ (6)هو املعىن من (5)وهذا

 . (8)وقيل: يلزمه مثن واحد

 ــــــــــــــ
 يف "ج". (  ) قال غريه ( ليست1)
 (  ) هي ( ليست يف "ب" و "ج".2)
 (  يف "ب" زايدة ) على (.3)
 (  يف "ج" ) القسمة (.4)
 (  ) وهذا ( ليست يف "ج".5)
 (  يف "ب" ) يف (.6)
  .3/418: املهذب (  انظر7)
  .13/190: البيان (  انظر8)
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 فصل
أنه ابعه أو وقفه  (1)عى رجل مل  عبد وأقام عليه بينة وادعى ايآخروإن اد) :لقا

علم؛  (4)زايدة (3)ألن بينته معها (بينة قضي ابلبيع والوقف والعتق (2)أو أعتقه وأقام عليه
 . (6)على بينة امللك (5)ألهنا شهدت أبمر حادث خفي، فتقدم

بينة  (7)أنه قتل وأقام الورثة وإن قال لعبده إن قتلت فأنت حر فأقام العبد بينة): قال
 (8)ألن كل واحدة تنفي ما تثبت/ (أنه مات ففيه قولن أحدمها يتعارضان ويرق العبد

وبينة املوت تثبت املوت وتنفي القتل  ،وتنفي املوت (9)ألن بينة القتل تثبت القتل/ ؛األخرى
ملقتول ميت وتثبت زايدة ألن ا ،ألهنا تثبت املوت (القتل (11)والثاين تقدم بينة)، (10)فسقطتا

 . (13)القتل فقدمت (12)صفة وهي
البينتني إذا تعارضتا  (14)ألن ؛ينبغي أن يكون هذا على القول اجلديد :قال ابن الصباغ

 . (15)فأما إذا قلنا ابلقدمي أهنما يستعمالن فتجيء األقوال الثالثة ،سقطتا
جارييت حرة وإن قال إن مت يف رمضان فعبدي حر وإن مت يف شوال ف): قال

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) آخر (.1)
 (  ) عليه ( ليست يف "ج".2)
 د (.(  يف "ب" ) تشه3)
 (  يف "ب" ) بزايدة (.4)
 (  ) فتقدم ( ليست يف "ج".5)
  .22/502، تكملة اجملموع 191-13/190، البيان 3/418: املهذب (  انظر6)
 (  يف "ب" ) الوارث (.7)
  0/ أ من " أ "262(  هناية ل 8)
 / أ من "ب".182(  هناية ل 9)
  .12/81، روضة الطالبني 13/268ز ، فتح العزي13/192، البيان 3/418: املهذب (  انظر10)

 (  ) بينة ( ليست يف "ج".11)
 (  يف "ج" ) وهو (.12)
  املصادر السابقة. (  انظر13)
 (  يف "ج" ) أن (.14)
  .13/192يف البيان  -هللا رمحه- -هللا رمحهما-نقله عن ابن الصباغ العمراين ( 15)
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العبد بينة ابملوت يف رمضان وأقامت اجلارية بينة ابملوت يف شوال، ففيه  (2)أقامف (1)ماتو 
جلواز علمها  (والثاين: تقدم بينة رمضان)، (3)لتنافيهما (قولن، أحدمها: يتعارضان ويرقان
  .(4)بذلك وخفاء األمر على بينة شوال

  .(6)رمبا أغمي عليه يف رمضان فظن أنه مات ألنه ؛(5)بينة شوال أوىل/ :وقال ابن سريج
 ،اجلديد (8)كما قال ابن الصباغ يف اليت قبلها أن هذا على  (7)وذكر يف التهذيب ههنا

 . (9)فأما إذا قلنا ابلقدمي أهنما يستعمالن فتجيء األقوال الثالثة
وإن قال ألحدمها إن مت من مرضي هذا، فأنت حر وقال لآلخر إن برئت ): قال
مرضي هذا فأنت حر، مث مات وأقام كل واحد منهما بينة على ما يوجب عتقه من 

 . (11)قوال واحدا؛ ألن كل واحدة منهما تكذب األخر (10)أي (تعارضت البينتان
 . (13)شهدت مبوته من مرضه ذلك (12)وقال بعض اخلراسانيني: تقدم البينة اليت

القدمي  (15)على (14)جلديد، فأماوهذا أيضا على القول ا (وسقطتا، وُرق العبدان) :قال

 ــــــــــــــ
 مات (.ف" ) ب"و  "أ  "(  يف 1)
 أقام (.و  " )ب"و  "أ  "(  يف 2)
  .13/269، فتح العزيز 13/193، البيان 8/314، التهذيب 3/419: املهذب (  انظر3)
  املصادر السابقة. (  انظر4)
 / ب من "ج".289(  هناية ل 5)
  .4/372. انظر: الوسيط -هللا رمحهما-نقله عن ابن سريج الغزايل ( 6)
 (  يف "ج" ) هنا (.7)
 (  يف "ب" زايدة ) القول (.8)
  .8/315أحدها: يوقف. والثاين: يقرع. والثالث: يعتق من كل واحد نصفه. انظر: التهذيب ( 9)
 (  ) أي ( ليست يف "ج".10)
  .13/369، فتح العزيز 13/193، البيان 8/315، التهذيب 3/419: املهذب (  انظر11)
 (  ) اليت ( ليست يف "ج".12)
  .13/193: البيان (  انظر13)

 ا (.(  يف "ب" ) وأم14)
 "ب" زايدة ) القول (. (  يف15)
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وهي  (2)يستعمالن فتجيء األقوال الثالثة إال على الطريقة اليت حكاها اخلراسانيون/ (1)فإهنما
 .(5)إذا تكاذبتا صرحيا (4)فيما (3)أن االستعمال ال جيري

أنه أعتق  (6)وإن شهد شاهدان أنه أعتق ساملا وهو ثلث ماله وشهد آخران): قال
 (8)يعتق من كل واحد (7)ماله ومل يعلم األول منهما، ففيه قولن، أحدمها: غامنا وهو ثلث
لتساويهما وتعذر القرعة إذ رمبا خرج سهم الرق على احلر فيصري رقيقا  (؛منهما نصفه

فإنه يقسم  ،لكل واحد من رجلني بثلث ماله (11)هذا كما لو أوصى (10)وصار ،(9)وابلعكس
بكلمة واحدة  (14)جّنز عتقهما يف املرض (13)كما لو  (ع بينهماوالثاين: يقر )، (12)بينهما نصفني

 .(15)وكل واحد منهما ثلث ماله

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" و "ج" ) أهنما (.1)
  0/ ب من " أ "262(  هناية ل 2)
 (  يف "ج" ) جييء (.3)
 (  يف "ب" ) إال (.4)
  .370-13/369، فتح العزيز 13/193: البيان (  انظر5)
 (  يف "ب" ) اآلخران (.6)
 (  يف "ج" زايدة ) أنه (.7)
 ت يف "ب".(  ) واحد ( ليس8)
 (  يف "ج" ) وعلى العكس (.9)
 (  ) صار ( ليست يف "ج".10)
 (  يف "ب" ) وصى (.11)
  .13/273، فتح العزيز 387-13/386، البيان 8/308، التهذيب 464-3/463: املهذب (  انظر12)
 (  ) لو ( ليست يف "ب".13)
 (  يف "ج" ) مرضه (.14)
  املصادر السابقة. (  انظر15)
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 فصل
البينة أهنا  (1)وإن ادعى عينا يف يد زيد وأقام بينة مبل  متقدم فإن شهدت) :قال

ألنه  ؛أي فيجعل صاحب يد (ملكه أمس مل حيكم له حىت تشهد البينة أنه أخذها منه زيد
فصار   ،يف احلال والبينة ال تشهد له بذلك وإمنا تشهد له أبهنا ملكه أمس يدعي ملك الدار

 .(3)البينة بغريه (2)كما لو ادعى شيئا وشهدت له
نعم  (والثاين: حيكم)ملا ذكرانه،  (وقيل: فيه قولن، أصحهما: أنه ل حيكم له) :قال 

وعلة هذا القول أهنا  ،(7)مزيال وال أعلم له (6)أن يقول الشاهد (5)على هذا القول (4)قالوا ال بد
  .(8)فصار كما لو شهدت البينة على إقراره ابمللك أمس ،شهدت ابمللك أمس واألصل بقاؤه

  .(9)وقيل: إنه ال يقبل يف اإلقرار أيضا حىت تتعرض البينة للحال
يد نفسه فحصلت اليد للمدعي  (11)/(10)ألن املقر أسقط إبقراره ؛والصحيح الفرق

 . (12)هاواألصل بقاؤ 
 بينة أنه ولدته أمته يف ملكه أو  (13)وإن ادعى مملوكا وأقام)قال: 

 ــــــــــــــ
 ايدة ) له (.(  يف "ج" ز 1)
 (  ) له ( ليست يف "ج".2)
  .13/175، فتح العزيز 13/175، البيان 3/415: املهذب (  انظر3)
 (  ) ال بد ( ليست يف "ب".4)
 (  ) القول ( ليست يف "ج" ويف "ب" زايدة ) ال بد للشاهد (.5)
 (  ) الشاهد ( ليست يف "ب".6)
  .13/244: فتح العزيز (  انظر7)
  .13/243، فتح العزيز 13/175البيان : (  انظر8)
  .4/368. انظر: الوسيط -هللا رمحه-وهذا القول استغربه الغزايل  ( 9)
 (  ) إبقراره ( ليست يف "ج".10)
 / أ من "ب".183(  هناية ل 11)
  .12/63، روضة الطالبني 13/243وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 12)
 (  يف "ب" زايدة ) عليه (.13)
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 ((4)متقدم (3)خنلته يف ملكه حكم له، وقيل: هي كالبينة مبل  (2)اوأقام بينة أهنا أمثرهت (1)مثرة
أبصل امللك فلم  (6)والفرق على الطريق األول أن الشهادة هناك / ،فتكون على القولني (5)أي

فلم  ،حدث يف ملكه (8)بنماء امللك وأنه (7)والشهادة ههنا ،يثبت امللك يف احلال تقبل حىت
  .(9)حيتج إىل ثبوت امللك يف احلال

ثالث  (12)مدة (11)أن هذه السخلة نتجت يف ملكه يف (10)وهلذا املعىن لو شهدت البينة
 . (14)هبا وبنتاجها من ذلك الوقت (13)سنني حكم له

عبد كان له وأعتقه وغصبه فالن وأقام عليه بينة فقد قيل: وإن ادعى أن هذا ال) :قال
 (16)ههنا (15)والفرق على الطريق األول أن البينة (يقضى هبا، وقيل: هي كالبينة مبل  متقدم

 . (17)ألنه ال يدعي امللك لنفسه يف احلال وال كذلك مثة ؛شهدت على وفق دعواه
ابتاعها من رجل مل تقض له حىت وإن ادعى عينا يف يد غريه وأقام بينة أنه ): قال

 ــــــــــــــ
 يف "ب" ) مثرته (.(  1)
 " ) أمثرته (.ج"و  "أ  "(  يف 2)
 (  يف "ج" ) ابمللك (.3)
 (  يف "ج" ) املتقدم (.4)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".5)
  0/ أ من " أ "263(  هناية ل 6)
 (  يف "ب" و "ج" ) هنا (.7)
 (  يف "ب" ) فإنه (.8)
، روضة الطالبني 13/288، فتح العزيز 13/182البيان  ،3/416، املهذب 17/367: احلاوي الكبري (  انظر9)

12/90.  

 (  ) البينة ( ليست يف "ج".10)
 (  يف "ب" ) من ( و ) يف ( ليست يف "ج".11)
 (  يف "ج" ) منذ (.12)
 (  ) له ( ليست يف "ب".13)
  .12/90، روضة الطالبني 13/288: فتح العزيز (  انظر14)
 (  ) البينة ( ليست يف "ب".15)
 (  يف "ج" ) هنا (.16)
  مل أقف على من ذكر هذا الفرق.  (17)
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ليظهر أهنا  (وتسلمها من يده (3)/(2)ملكه أو ابتاعها (1)تشهد البينة أنه ابتاعها منه وهي يف
ألن اإلنسان قد يبيع ماال ميلكه فال تزال يد صاحب اليد  ؛كانت ملك ابئعها وإمنا مل يقض له

 .(4)ابالحتمال
دته جاريته أو مثرة وأقام بينة أهنا أمثرته خنلته وإن ادعى مملوكا وأقام بينة أنه ول): قال

 ،(9)هذا نصه ههنا (8)/(يف ملكه (7)(6)أهنا ولدته يف ملكه أو أمثرته (5)مل تقض له حىت تشهد
 .(12)وقد بيناه يف اللقيط ،(11)(10)ونص يف اللقيط خبالفه

 اج إىل هذافعلى هذا ال حيت ،ن نصه ههنا حممول على التأكيد ال على االشرتاطإ]قيل:  
 . (14)[(13)بالقيد على املذه

بينة أن الطري من بيضه والوزل  (16)أقامف (15)وإن ادعى طريا أو غزل أو آجرا): قال
  .(17)ألن هذه األشياء عني ماله وإمنا تغريت صفتها (من قطنه وايآجر من طينه قضي له

 ــــــــــــــ
 (  ) يف ( ليست يف "ب".1)
 ) منه (.و "ج" زايدة  "أ  " (  يف2)
 / أ من "ج".299(  هناية ل 3)
  .13/183، البيان 3/416: املهذب (  انظر4)
 (  يف "ب" زايدة ) البينة (.5)
 .و "ب" ) أمثرهتا ( "أ  "(  يف 6)
 .زايدة ) خنلته وهي ( يف "ب"(7)
 / ب من "ب".183(  هناية ل 8)
  .6/326: األم (  انظر9)

 (  ) خبالفه ( ليست يف "ج".10)
 . 4/81: األم (  انظر11)
 . 500-499: غنية الفقيه بتحقيق الزميل حممد مزايين: (  انظر12)

  .12/90. انظر: روضة الطالبني وهو كما قال( 13)
 من "ب" و "ج". (  ما بني املعقوفني سقط14)
: مبد اهلمزة وضم اجليم، الِّلنِب إذا طبخ، واحدته آج رَّة. انظر: املصباح املنري: 15)  .9( اآلج ر 
 أقام (.و " ) ب"و  "أ  "(  يف 16)
  .13/282 ، فتح العزيز13/182، البيان 8/342، التهذيب 3/416، املهذب 17/369: احلاوي الكبري (  انظر17)
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يكون حاصال قبل ال يتصور أن  (2)الطري والغزل واآلجر (1)ويفارق الثمرة والولد ألن
يتصور حصوهلما قبل حصول امللك  (4)، والثمرة والولد(3)حصول البيض والطني والقطن له

 . (6)(5)له
ابنا مسلما وابنا نصرانيا فأقام املسلم بينة أن  (8)وخلف (7)وإن مات نصراين/): قال

 (بينة املسلم (9)أابه مات مسلما وأقام النصراين بينة أن أابه مات نصرانيا ومل يارخا، قدمت
 (13)مات نصراين (12)وأراد الشيخ بقوله ،(11)األخرى (10)ألهنا شهدت أبمر خفي على البينة
 أي مات من كان عرف أنه نصراين. 

 كالمه عند املوت اإلسالم   آخر (14)وإن شهدت بينة املسلم أن): قال
  (16)آخر كالمه عند املوت كان (15)وشهدت بينة النصراين أن

 تسقطان وحيكم  (17)ضت البينتان وفيهما قولن أحدمها:النصرانية تعار 
 ــــــــــــــ
 .(  يف "ج" ) أن (1)
 (  يف "ج" ) واآلجر والغزل (.2)
 (  ) له ( ليست يف "ب".3)
 (  يف "ب" ) والولد والثمرة له (.4)
 (  ) له ( ليست يف "ب" و "ج".5)
  .13/182: البيان (  انظر6)
 0/ ب من " أ "263(  هناية ل 7)
 (  يف "ج" ) وترك (.8)
 (  يف "ج" ) قدم (.9)
 البينة (.(  يف "ب" ) عن ( بدل من ) على 10)
، فتح 13/198، البيان 8/334، التهذيب 4/371، الوسيط 3/420، املهذب 17/330: احلاوي الكبري (  انظر11)

  .13/262العزيز 

 (  ) بقوله ( ليست يف "ب".12)
 (  يف "ج" ) نصرانيا (.13)
 (  يف "ج" زايدة ) أابه كان (.14)
 (  يف "ج" ) أنه كان ( بدل من ) أن (.15)
 ( ليست يف "ب" و "ج".(  ) كان 16)
 ) أهنما (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف17)
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أي بعد أن حيلف النصراين أنه ال يعلم أنه مات مسلما كما لو مل  (نصرانيا (2)تام (1)أبنه
 (والثاين: يستعمالن ابلوقف أو القرعة أو القسمة، وقيل: ل جتيء القسمة)، (3)تكن بينة

وإن  ،(8)خاصة (7)للنصراين (6)إن مات نصرانيا فمرياثه ألنه ،اخلطأ يف توريثهما (5)نتيقن (4)ألان
  .(11)خاصة (10)للمسلم (9)مات مسلما فمرياثه

هلما  (14)مريااث (13)فيكون/ ،جلواز أن ميوت نصرانيا قبل إسالم ابنه ؛(12)وهذا ال يستقيم
 . (16)املسلم ادعى أنه مات مسلما ليأخذ كمال املرياث (15)إال أن

أي سواء كانتا مطلقتني  ( يعرف أصل دينه تعارضت البينتانوإن كان امليت ل): قال
وفيهما قولن أحدمها: يسقطان ويرجع ) ،(18)أصل يبىن عليه (17)أو مؤرختني ألنه ليس ههنا
يف يدمها   (1)وإن كانت ،يف يد غريمها فالقول قوله (19)فإن كانت (إىل من يف يده الرتكة

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) أنه (.1)
 (. ناك" )  ب"و  "أ  "(  يف 2)
  .199-13/198، البيان 3/420، املهذب 17/330: احلاوي الكبري (  انظر3)
 (  يف "ج" ) وال (.4)
 (  يف "ج" ) يتيقن (.5)
 (  يف "ج" ) فمرياث (.6)
 للنصرانية ( ويف "ج" ) للنصراين (. (  يف "ب" )7)
 (  ) خاصة ( ليست يف "ب".8)
 (  يف "ج" ) فمرياث (.9)
 (  يف "ج" ) املسلم (.10)
  .13/262، فتح العزيز 13/199، البيان 421-3/420، املهذب 331-17/330: احلاوي الكبري (  انظر11)
 (  يف "ب" ) يقسم (.12)
 / أ من "ب". 184(  هناية ل 13)
 يف "ج" ) مرياثه (.(  14)
 (  يف "ج" ) ألن ( بدل من ) إال أن (. 15)
  .13/263، فتح العزيز 13/199، البيان 3/421: املهذب (  انظر16)
 (  يف "ج" ) له هنا ( بدل من ) ههنا (.17)
  .13/263، فتح العزيز 13/199، البيان 17/332: احلاوي الكبري (  انظر18)
 "ب" ) كان (. (  يف19)
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الشيخ  (5)هكذا ذكر ،(4)أحق هبا (3)هووإن كانت يف يد أحدمها ف ،بينهما (2)كانت
  .(6)أبوحامد

للميت الذي ادعى أنه يرثه واآلخر  (8)ألنه معرتف أنه ؛هذا فيه نظر :ابن الصباغ (7)وقال
موقوفا أو  (9)بل ينبغي أن يكون هذا ،فال ينبغي أن يكون ليده حكم ،يدعي مثل ذلك
 . (10)مقسوما عليهما

 ؛بينة املسلم (13)وقيل: تقدم/ (ذكرانه (12)ى مايستعمالن عل (11)والثاين:): قال
 (16)املسلم (15)وهذا بعيد إذ لو كان كذلك جلعل القول قول ،الظاهر يف الدار اإلسالم (14)ألن

 . (17)وقد قيل به أيضا ،حال عدم البينة
ويدفن يف مقابر  (19)أي ((18)ويوسل امليت ويصلى عليه يف املسائل كلها): قال

 = ــــــــــــــ
 "ب" ) كان (.(  يف 1)
 (  يف "ب" ) كان (.2)
 (  يف "ج" ) كان (.3)
 (  ) هبا ( ليست يف "ب".4)
 (  يف "ج" ) قال (.5)
  .13/263. انظر: فتح العزيز -هللا رمحهما-نقله عن الشيخ أيب حامد الرافعي ( 6)
 (  يف "ب" ) قال (.7)
 (  ) أنه ( ليست يف "ب".8)
 (  ) هذا ( ليست يف "ج".9)
  .13/199. انظر: البيان -هللا رمحهما-نقله عن ابن الصباغ العمراين   (10)
 ) أهنما (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف11)
 (  يف "ب" ) كما ( بدل من ) على ما (.12)
  0/ أ من " أ "264(  هناية ل 13)
 (  يف "ج" ) ألنه (.14)
 (  يف "ج" ) قوله (.15)
 (  ) املسلم ( ليست يف "ج".16)
  .13/263، فتح العزيز 4/371الوسيط : (  انظر17)
 (  ) كلها ( ليست يف "ج".18)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".19)
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تغليبا لإلسالم كما قلنا فيما إذا اختلط  ؛إن كان مسلما (2)عليه (1)ةاملسلمني وينوى الصال
 . (3)موتى املسلمني مبوتى الكفار

 (4)وإن مات رجل وخلف ابنني واتفقا على إسالم األب وإسالم أحدمها قبل/): قال
 (7)موته (6)أو بعد (5)موت األب ]واختلفا يف إسالم ايآخر هل كان قبل موت األب[

أن أخاه أسلم قبل موت  (9)ال يعلم (8)أي مع ميينه أنه (البن املتفق على إسالمه فالقول قول
  .(11)ألن األصل بقاء أخيه على الكفر ؛(10)أبيه

ألن الناقلة  ؛لو أقام كل واحد منهما بينة قدمت بينة االبن املختلف يف إسالمه (12)نعم/
 . (13)أوىل من املستصحبة

واختلفا  (16)يف شعبان (15)سلم يف رمضان وايآخرأن أحدمها أ (14)وإن اتفقا) :قال
بل  :وقال ايآخر)، (17)أي يف شعبان (مات قبل إسالم أخي :يف موت األب فقال أحدمها

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) ابلصالة (.1)
 (  ) عليه ( ليست يف "ج".2)
  .13/263، فتح العزيز 8/335، التهذيب 4/371، الوسيط 3/421، املهذب 17/333: احلاوي الكبري (  انظر3)
 / ب من "ج".299(  هناية ل 4)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".5)
 (  يف "ج" ) بعده (.6)
 (  ) موته ( ليست يف "ج".7)
 (  يف "ب" ) ألان (.8)
 (  يف "ب" ) نعلم (.9)
 (  يف "ج" ) األب (.10)
  .13/265، فتح العزيز 13/200، البيان 8/335، التهذيب 3/421: املهذب (  انظر11)

 من "ب"./ ب 184(  هناية ل 12)
  .13/200، فتح العزيز 13/266: البيان (  انظر13)
 ) على (.و "ج" زايدة  "أ  " (  يف14)
 (  يف "ب" زايدة ) أسلم (.15)
 (  يف "ب" و "ج" ) رمضان (.16)
 "ب" و "ج" ) شعبان (. (  يف17)
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ألن األصل حياة  ((1)فالقول قول الثاين فيشرتكان) ،أي يف رمضان (مات بعد إسالمنا
  .(2)األب

الشتماهلا على زايدة  ؛نة األولأقام كل واحد منهما بينة قال األصحاب تقدم بي (3)فإن
  .(4)علم ابملوت يف الزمان املتقدم

يف الزمان املتأخر تشهد على  (6)اليت تشهد (5)ألن البينة ؛وهذا ضعيف :قال إمام احلرمني
 . (7)فيحصل التعارض وجتري األقوال ،موته عن حياة

وان مات  وخلف أبوين كافرين وابنني مسلمني فقال األب (8)وإن مات رجل) :قال
 ،(11)فنحن على مرياثه (10)أي (مات مسلما (9)وقال البنان)أي فنحن على مرياثه،  (كافرا
حىت  (14)وقفي (13)قولن أصحهما: أن القول قول البنني، والثاين: أنه (12)ففيه/)

  .(16)هكذا ذكر الشيخ ههنا ((15)ينكشف أو يصطلحا
  :حيتمل قولني :واملشهور يف الكتب أن أاب العباس قال

 ــــــــــــــ
 ) فيه (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف1)
  .13/266، فتح العزيز 13/200، البيان 8/335 ، التهذيب4/372، الوسيط 3/421: املهذب (  انظر2)
 (  يف "ب" ) وإن (.3)
  .13/266، فتح العزيز 4/372: الوسيط (  انظر4)
 (  ) البينة ( ليست يف "ب".5)
 (  يف "ج" ) شهدت ابملوت ( بدل من ) تشهد (.6)
  .4/372. انظر: الوسيط -هللا رمحهما-نقله عن إمام احلرمني الغزايل ( 7)
 يف "ب" ) كافر (. ( 8)
 (  يف "ج" زايدة ) بل (.9)
 (  ) أي ( ليست يف "ج".10)
 (  يف "ب" ) املرياث (.11)
 0/ ب من " أ " 264(  هناية ل12)
 (  ) أنه ( ليست يف "ج".13)
 ف (.قو و م" ) ب" و "أ  " (  يف14)
 (. وا" ) يصطلحب"و  "أ  "(  يف 15)
 (  يف "ج" ) هنا (.16)
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 ،بكفره (4)حمكوم (3)فالولد (2)كاان كافرين  (1)ألهنما ملا ؛أحدمها: أن القول قول األبوين
  .العلماء (5)وهذا أشبه بقول ،واألصل بقاء الكفر إىل أن يتحقق خالفه

ألن الولد يتبع األبوين قبل البلوغ ال  ؛ينكشف أو يصطلحوا (6)والثاين: أنه يوقف إىل أن
  .(7)واألمر فيه مرتدد فوجب التوقففله حكم نفسه  ،بعده

 (11)الشيخ (10)كما ذكره  ،أن القول قول االبنني :(9)بعض اخلراسانيني/ (8)نعم حكي عن
 . (13)ألن اإلسالم ينبغي أن يغلب ابلدار ؛(12)ههنا

 ــــــــــــــ
 ) ملا ( ليست يف "ج".(  يف "ب" ) لو ( و 1)
 (  يف "ب" زايدة ) كان (.2)
 (  يف "ب" ) الولد (.3)
 (  يف "ب" ) حمكوما (.4)
 (  يف "ب" ) لقول (.5)
 (  يف "ب" و "ج" ) حىت ( بدل من ) إىل أن (.6)
، فتح 13/201، البيان 8/335. وانظر: التهذيب 3/421وما ذكره أبو العباس ابن سريج هو املذكور يف املهذب  ( 7)

  .13/267العزيز 
 (  ) عن ( ليست يف "ب".8)
 / أ من "ب".185(  هناية ل 9)
 (  يف "ج" ) ذكر (.10)
 (  ) الشيخ ( ليست يف "ب".11)
 (  يف "ج" ) هنا (.12)
  .13/267، فتح العزيز 4/372: الوسيط (  انظر13)
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 فصل
ماتت أول فورثها البن مث مات البن  (1)هاوإن ماتت امرأة وابنها فقال زوج) :قال
مل يورث  (5)فورثتها (4)مات البن أول فورثته األم مث ماتت (3)أخوها بل ، وقال(2)فورثته

فإن  (بل جيعل مال البن للزوج ومال املرأة للزوج واألخ) ،(7)كالغرقى  (6)أي (ميت من ميت
 (9)وارث (8)ألنه يدعي أنه :قلنا نقيل: الزوج يدعي أنه يرث منها الربع فكيف تعطوه النصف

 . (13)بعضه (12)وحنن نعطيه النصف وهو (11)ماهلا (10)جلميع
غائب وله مال عند رجل  (14)وإن ادعى رجل أن أابه مات عنه وعن أخ له): قال

وأخذ احلاكم نصيب الوائب ممن  (17)املال (16)بذل  سلم إليه نصف (15)حاضر وأقام بينة

 ــــــــــــــ
 وج (.الز " ) ب"و  "أ  "(  يف 1)
 (  يف "ب" ) فورثه (.2)
 ( ليست يف "ج". (  ) بل3)
 ) األم (.و "ج" زايدة  "أ  " (  يف4)
 (  يف "ب" ) فورثها (.5)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".6)
، فتح العزيز 206-13/205، البيان 8/336، التهذيب 3/422، املهذب 17/344: احلاوي الكبري (  انظر7)

13/267.  

 (  ) أنه ( ليست يف "ج".8)
 (  يف "ج" ) إرث (.9)
 (  يف "ب" ) جلميعها ( ويف "ج" ) مجيع (.10)
 (  ) ماهلا ( ليست يف "ب".11)
 (  ) النصف وهو ( ليست يف "ج".12)
  .17/344: احلاوي الكبري (  انظر13)
 (  ) له ( ليست يف "ج".14)
 ينة (.الب" ) ب"و  "أ  "(  يف 15)
 (  يف "ج" ) النصف (.16)
 (  ) املال ( ليست يف "ج".17)
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 (2)حىت بل يرتكه يف ذمة الورمي (1)نصيبه هو عنده وحفظه عليه وقيل: إن كان دينا مل أيخذ
 . (3)ألنه أحفظ له (يقدم

 (6)شاهدان (5()4)شهدفوإن مات رجل فادعى رجل أنه وارثه ل وارث له غريه ): قال
ألنه  ؛(7)أي يف علمنا سلم إليه املرياث/ (من أهل اخلربة حبال امليت أنه وارثه ل وراث له غريه

 . (8)أقصى املمكن يف هذا الباب
]أي  (واراث غريه أو قال ذل  ومل يكوان من أهل اخلربة (9)وإن مل يقول ل نعلم) :قال

  (14)أي (له فرض (13)فإن كان ممن) (12)[،(11)أنه وارثه (10)حبال املوروث
  (17)أي فيدفع الربع إىل الزوج ((16)عائال (15)دفع إليه الفرض) ،مقدر

  (18)]وإىل الزوجة ربع ،من مخسة عشر عائال وهو ثالثه

 ــــــــــــــ
 " ) أيخذه (.ب"و  "أ  "(  يف 1)
 " ) إىل أن (.ب"و  "أ  "(  يف 2)
  .13/270، فتح العزيز 8/336، التهذيب 3/421، املهذب 17/340: احلاوي الكبري (  انظر3)
 شهد (.و " ) ب"و  "أ  "(  يف 4)
 ) بذلك (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف5)
 ) ذكران (.و "ج" زايدة  "أ  " (  يف6)
  0" أ " / أ من265(  هناية ل7)
  .13/202: البيان (  انظر8)
 (  يف "ب" زايدة ) له (.9)
 (  يف "ب" ) امليت (.10)
 (  ) أنه وارثه ( ليست يف "ب".11)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".12)
 (  ) ممن ( ليست يف "ب".13)
 (  ) أي ( ليست يف "ج".14)
 (  ) الفرض ( ليست يف "ب".15)
يف الشرع: أن تزيد سهام املسألة عن أصلها زايدة يرتتب و  ،ال يعول عوال، امليل والنقصانن عالعول: يف اللغة: م  (16)

 . 161، التحقيقات املرضية: 1340عليها نقص أنصباء الورثة. انظر: القاموس احمليط: 
 (  يف "ج" ) إىل الزوج الربع (.17)
 (  ) ربع ( ليست يف "ج".18)
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وإىل األم السدس عائال وهو سهم من عشرة  ،عائال وهو ثالثه من مائة ومثانية أسهم (1)الثمن
 . (3)ألنه املتيقن ؛سهما (2)وإىل األب سهمان من مخسة عشر[ ،أسهم

 (6)أن يكون مث (5)أما األخ فلجواز/ (أخا مل يدفع إليه شيء (4)وإن كان ابنا أو): قال
 (9)يعرف قدر ما يصرف (8)من يزامحه وال (7)أن يكون مثوأما االبن فلجواز  ،من يسقطه كاالبن

 . (10)إليه
حد يغلب على  (11)أي إىل (مث يسأل احلاكم عن حاله يف البالد اليت سافر إليها): قال

مل يظهر له وارث آخر فإن كان ممن له  (14)فإذا) ،(13)(12)ظنه أنه لو كان له وارث آخر لظهر
؛ ألنه أخذ (15)شهد شاهدان أنه ال وارث حيجبهوقيل: ال يكمل حىت ي (فرض أكمل فرضه

 . (1)على أحد الوجهني (19)األخ (18)خبالف (17)الباقي (16)فال يضره وقف ،شيئا يف اجلملة

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) مثن (.1)
 عقوفني سقط من "ب".(  ما بني امل2)
  .13/271، فتح العزيز 205-13/204، البيان 344-17/343: احلاوي الكبري (  انظر3)
 (  يف "ج" ) و (.4)
 / ب من "ب".185(  هناية ل 5)
 (  يف "ج" ) مثة (.6)
 (  يف "ج" ) مثة (.7)
 (  يف "ب" و "ج" ) فال (.8)
 (  يف "ج" ) يدفع (.9)
  .13/204، البيان 3/422، املهذب 17/343 : احلاوي الكبري(  انظر10)
 (  يف "ب" ) وإذا (.11)
 (  يف "ج" ) ظهر (.12)
  املصادر السابقة. (  انظر13)
 (  يف "ب" ) وإذا (.14)
 (  يف "ب" ) له حبجته (.15)
 (  يف "ج" ) ووقف (.16)
 (  ) الباقي ( ليست يف "ج".17)
 (  ) خبالف ( ليست يف "ج".18)
 ( و ) األخ ( ليست يف "ج". "ب" ) األب (  يف19)
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وإن كان أخا ) ،(3)غريه مثَّ  (2)ألن الظاهر أنه ليس  (وإن كان ابنا سلم إليه املال): قال
 (وقيل: يسلم إليه وهو األصح) ،(5)للشك يف أصل إرثه (ل يسلم إليه املال(4)فقد قيل: 

 . (6)نظرا إىل الظاهر كما يف االبن
وقيل: ) ،(9)(8)الحتمال ظهور وارث غريه (كفيل  (7)ويستحب أن ياخذ منه): قال
 (واألول أصح) ،(11)احتياطا (وقيل: إن كان ثقة استحب وإن كان غري ثقة وجب (10)جيب

  .(12)ألنه ظهر له احلق فال يطالب بكفيل
فإن قلنا  ،(13)إن كان ممن ال حيجب استحب وإن كان ممن حيجب كاألخ وجب وقيل:

يعطى  (16)البينة أنه ال وارث له سواه حيث قلنا (15)فالفرق بينه وبني ما لو شهدت/ (14)جيب
 . (18)(17)أن املطالبة مثة ابلضمني تؤدي إىل نقض البينة وال بينة ههنا فافرتقا ،مثة بغري ضمني

 = ــــــــــــــ
  .13/271، فتح العزيز 205-13/204: البيان (  انظر1)
 (  يف "ب زايدة ) له (.2)
  .13/204: البيان (  انظر3)
 (  يف "ج" زايدة ) إنه (.4)
 . 3/422: املهذب (  انظر5)

 .13/271، فتح العزيز 205-13/204: البيان (  انظر6)

 (  يف "ب" ) عليه (.7)
 يف "ج" ) آخر (.  (8)
  .13/271، فتح العزيز 13/203، البيان 8/337، التهذيب 3/422: املهذب (  انظر9)
 (  يف "ج" زايدة ) ذلك (.10)
 . 3/422: املهذب (  انظر11)
  .13/203، البيان 8/337انظر: التهذيب (12)
  .13/271، فتح العزيز 13/203، البيان 8/337، التهذيب 3/422: املهذب (  انظر13)
 (  يف "ب" ) حيجب (.14)
 0/ ب من " أ "265(  هناية ل15)
 (  ) قلنا ( ليست يف "ج".16)
 (  ) فافرتقا ( ليست يف "ج".17)
  .13/202: البيان (  انظر18)
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 (بوري إذنه (4)أيخذ من ماله (3)مل (2)على رجل وهو مقر (1)قومن وجب له ح): قال
فال جيوز  (6)اخليار فيما يقضي به الدين عليه  (5)أي إذا كان غري ممتنع وال مماطل؛ ألن له
قصاصا كما قلنا يف  (10)يقع (9)وال نقول/ ،(8)(7)إبطاله عليه فإن أخذ عينا لزمه ردها عليه 

 .(13)خبالف الديون (12)يان متعلق أغراض خاصة هباألن األع؛ (11)الديون على قول
ألن هندا قالت اي رسول هللا إن أاب  (وإن كان منكرا وله بينة فقد قيل: أيخذ): قال

)خذي  :رجل شحيح وإنه ال يعطيين ما يكفيين وولدي إال ما آخذه سرا، فقال  (14)سفيان
وقيل: )، (16)أذن هلا يف األخذ مع القدرة على األخذ ابحلاكم (15)(ما يكفيك وولدك ابملعروف

 .(17)ألنه يقدر على األخذ ابحلاكم فلم جيز أن أيخذ بنفسه (ل أيخذ

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) احلق (.1)
 ) له (.زايدة  "أ  " (  يف2)
 ) جيز أن (.زايدة  "أ  " (  يف3)
 (.) شيئاً و "ب" زايدة  "أ  " (  يف4)
 (  ) له ( ليست يف "ب".5)
 (  يف "ب" زايدة ) له ( ويف "ج" ) إليه (.6)
 (  ) عليه ( ليست يف "ب".7)
، 13/146، فتح العزيز 13/217، البيان 8/351، التهذيب 3/424، املهذب 17/412: احلاوي الكبري (  انظر8)

  .12/3روضة الطالبني 
 / أ من "ب".186(  هناية ل 9)
 ليست يف "ج".(  ) يقع ( 10)
 (  ) على قول ( ليست يف "ب".11)
 (  ) هبا ( ليست يف "ج".12)
  .17/412: احلاوي الكبري (  انظر13)
(  هو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي األموي، أبو سفيان، أسلم يوم فتح مكة، شهد 14)

 . 3/9، أسد الغابة 2/270انظر: االستيعاب  ( هـ.30)سنة: على جنران، تويف  الطائف، وواله النيب 
 تقدم خترجيه. (15)
  .13/147، فتح العزيز 8/351، التهذيب 3/424: املهذب (  انظر16)

  .8/351، التهذيب 3/424، املهذب 17/413: احلاوي الكبري (  انظر17)
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 . (1)للضرورة (وإن كان منكرا ول بينة له فله أن أيخذ)قال: 
 .(3)تصر على التحليفإذا مل تكن له بينة مل أيخذ بل يق :القفال (2)قال

 إال بغري جنس حقه ففيه قوالن، (5)جنس حقه فإن مل يظفر (4)وحيث قلنا أيخذ فيأخذ
 . (6)وهو بعيد ،وقيل: له أخذه وإن ظفر جبنس حقه

 (9)من غري حاكم فإذا ابعه (8)أي (كان من غري جنس حقه ابعه بنفسه  (7)فإن): قال
 ،الباقي عليه (11)أخذ قدر حقه ]ويرد (10)قهوإن كان أكثر من ح ،فإن كان قدر حقه أخذه

 .(15)الباقي لصاحبه (14)حفظ (13)أبن يقول وهبته منك كيال يعلم[ (12)أي
ليبيع احلاكم  (17)وأنه ممتنع[ (16)وقيل: يواطئ من يقر له عند احلاكم ]حبق): قال
  .(1)عند احلاكم (19)ألنه قد يتعذر عليه اإلثبات (واألول أصح (18)عليه

 ــــــــــــــ
  .13/218، البيان 3/424: املهذب (  انظر1)

 (  يف "ج" ) وقال (.2)
  .4/350. انظر: الوسيط -هللا رمحهما-القفال الغزايل نقله عن ( 3)
 ) فيأخذ ( ليست يف "ب" و يف "ج" ) فيقتصر على (.  (4)
 (  يف "ب" ) يظهر (.5)
  .13/147، فتح العزيز 8/351: التهذيب (  انظر6)

 (  يف "ب" ) وإن (.7)
 (  ) أي ( ليست يف "ج".8)
 (  يف "ب" ) ابع (.9)
 ست يف "ب" و "ج".(  ) من حقه ( لي10)
 (  يف "ب" ) ورد (.11)
 (  ) أي ( ليست يف "ب".12)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".13)
 (  يف "ج" ) وحفظ (.14)
  .13/151، فتح العزيز 13/219: البيان (  انظر15)

 (  يف "ب" ) حبق عند احلاكم (.16)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".17)
 احلاكم (. هعلي " )ج"و  "أ  " (  يف18)
 "ج" ) اإلتيان (. (  يف19)
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 . (6)معىن للبيع (5)فال (4)حقه/ (3)يتملك من العني  :اخلراسانينيبعض  (2)قال
إذن  (9)غري(8)ألنه أخذ العني من  (تلفت العني يف يده تلفت من ضمانه (7)فإن): قال

 . (10)مالكها فكانت من ضمانه
 ،(12)حمبوسة حلقه فأشبهت املرهون (11)ألهنا/ (وقيل: تتلف من ضمان الورمي): قال
 وهللا أعلم.

 = ــــــــــــــ
  .13/149، فتح العزيز 13/218، البيان 8/352: التهذيب (  انظر1)
 "ج" ) وقال (. (  يف2)
 "ج" ) بقدر (. (  يف3)
  0/ أ من " أ "266(  هناية ل 4)
 "ب" ) وال (. (  يف5)
  .4/350: الوسيط (  انظر6)
 "ب" و "ج" ) وإن (. (  يف7)
 ( ليست يف "ب" و "ج". (  ) من8)
 "ب" و "ج" ) بغري (. (  يف9)
  .13/219، البيان 8/352، التهذيب 17/415: احلاوي الكبري (  انظر10)
 / ب من "ب".186(  هناية ل 11)
  .13/219، البيان 8/352، التهذيب 17/415: احلاوي الكبري (  انظر12)
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 ىب اليمين في الدعاوبا
إذا ادعى رجل على رجل حقا فأنكره ومل يكن للمدعي بينة فإن كان ذل  يف ) :قال

فإن نكل عن اليمني فإن كان احلق )، (1)على ما تقدم بيانه (غري الدم حلف املدعى عليه
لوري معني كاملسلمني والفقراء حبس املدعى عليه حىت حيلف أو يدفع احلق، وقيل: يقضى 

ملا عرف فيما  (3)ألنه ال ميكن القضاء ابلنكول/ ؛(2)واملذهب األول ،للضرورة (ابلنكول عليه
وال ميكن تركه ملا فيه من تضييع احلق  ،ألن املستحق غري معني ؛وال ميكن رد اليمني ،مضى

  .(4)فوجب املصري إليه ،وأمكن فصل اخلصومة مبا ذكرانه من الطريق
 ،شاهد واحد أن له على فالن كذا (5)رث له وشهدأن ميوت من ال وا :ومثال األول

ألن احلق للمسلمني وهم غري  ؛(6)فال ميكن رد اليمني ههنا ،فيمتنع املدعى عليه عن اليمني
  .(8)(7)معينني

 فيدعي الوصي  ،رجل إىل رجل ومات (9)ومثال الثاين: ما لو أوصى
 ر الورثة فأنك ،الورثة أن أابهم أوصى للفقراء بشيء من ماله (10)على

وهم غري  (13)الفقراء (12)ألن املستحق هم ؛(11)فال ميكن رد اليمني ههنا ،ونكلوا عن اليمني

 ــــــــــــــ
 (  ) بيانه ( ليست يف "ج".1)
  .12/47، روضة الطالبني 13/215فتح العزيز  وهو كما قال. انظر:( 2)
 / ب من "ج".200(  هناية ل 3)
  .13/92، البيان 3/397: املهذب (  انظر4)
 (  يف "ج" ) يشهد (.5)
 (  ) ههنا ( ليست يف "ج".6)
 (  يف "ب" ) متعينني (.7)
  .13/95، البيان 3/397: املهذب (  انظر8)
 (  يف "ب" ) وصى (.9)
 ي على ( ليست يف "ج".(  ) الوص10)
 (  يف "ج" ) هنا (.11)
 (  ) هم ( ليست يف "ب".12)
 (  يف "ب" ) للفقراء (.13)
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 . (2)(1)معينني
 (5)وإن كانت) ،ملا عرف فيما تقدم (ردت اليمني عليه (4)ملعني (3)وإن كان احلق): قال

ألنه  (له ابلدية (6)وقضي حلف املدعي مخسني ميينا الدعوى يف دم فإن كان هناك لوث
قضى بذلك رسول هللا 

فصار كما لو شهد له  (8)وألن ابللوث قويت جنبة املدعي/ ،(7)
  .(9)دعدل واح

ويشري إليه قتل فالن بن فالن  ،فالن ابن فالن الفالين (10)وكيفيته أن حيلف ابهلل أن/
  .(12)غريه(11)الفالين منفردا بقتله ما شاركه فيه 

  .(13)ومنهم من قال هو شرط ،ومنهم من قال نفي املشاركة  كيد
الدية كاملرأة والذمي ففيه  (14)أن الدعوى إذا كانت يف نفس انقصة :وذكر يف احلاوي

 ،كثرت حىت دية اجلنني  (15)أنه حيلف املدعي مخسني ميينا قـَلَّْت الدية أو :أصحهما :وجهان
ويف  (1)وعشرين ميينا (16)على كمال الدية فتغلظ يف قتل املرأة خبمسوالثاين: أن األميان تقسط 

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) متعينني (.1)
  .13/95، البيان 398-3/397: املهذب (  انظر2)
 (  ) احلق ( ليست يف "ب".3)
 (  يف "ب" ) ملتعني (.4)
 (  يف "ج" ) كان (.5)
 (  يف "ج" ) يقضي (.6)
القسامة واحملاربني والقصاص  ( يف كتاب3/1291-1292) (  أخرجه مسلم من حديث سهل بن أيب حثمة 7)

 (. 1669رقم احلديث ) القسامة، والدايت، يف ابب
 / أ من "ب".187(  هناية ل 8)
  .13/222، البيان 7/224، التهذيب 3/426: املهذب (  انظر9)
 0/ ب من " أ "266(  هناية ل 10)
 "ج" زايدة ) أحد (. (  يف11)
  .11/24، فتح العزيز 7/238، التهذيب 230-8/229: حلية العلماء (  انظر12)
  .11/24، فتح العزيز 8/230: حلية العلماء (  انظر13)
 (  يف "ج" ) انقصى (.14)
 (  يف "ب" ) أم (.15)
 "ب" ) خبمسة (. (  يف16)
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 . (3)(2)الذمي سبعة عشر ميينا
يف قتل عمد، ففي القود قولن، أصحهما: أنه ل  (5)الدعوى (4)وإن كان): قال
مل يذكر القصاص؛ وألهنا حجة ال يثبت هبا النكاح فال يثبت هبا  ألن النيب  ((6)جيب

  .(9)(8)مغلظة يف مال اجلاين يف اجلديد (7)ذا جتب الديةالقصاص، فعلى ه
 (11)(دم صاحبكم (10)حتلفون وتستحقون) :لقوله  ؛جيب القصاص :وقال يف القدمي
  .(12)وألهنا حجة يثبت هبا القتل العمد فأشبهت الشاهدين ،أي دم قاتل صاحبكم

وقيل: خيتار الويل واحدًا فيقتله وأيخذ من الباقني  ،ة قتلوالو كانوا مجاع ،فعلى هذا
 وليس بشيء. ، (13)الدية

مخسني  (15)حيلف كل واحد :أحدمها :كان املدعي مجاعة ففيه قولن  (14)إن)ف: قال
وأصل هذه املسألة  (تقسط عليهم اخلمسون على قدر مواريثهم وجيرب الكسر :والثاين ،ميينا

 = ــــــــــــــ
 (  ) مييناً ( ليست يف "ج".1)
  "ب".(  ) مييناً ( ليست يف2)
  .13/24: احلاوي الكبري (  انظر3)
 (  يف "ج" ) كانت (.4)
 (  ) الدعوى ( ليست يف "ب".5)
 (  يف "ج" زايدة ) القصاص (.6)
 (  يف "ج" ) ديته (.7)
 (  ) يف اجلديد ( ليست يف "ج".8)
  .11/40، فتح العزيز 13/223، البيان 7/225، التهذيب 3/426، املهذب 6/124: األم (  انظر9)
 (  يف "ج" ) تستحلون (.10)
رقم احلديث  منائه،أاحلاكم إىل عماله والقاضي إىل  حكام، ابباأل ( يف كتاب6/2630(  أخرجه البخاري )11)

رقم  ،القسامة القسامة واحملاربني والقصاص والدايت، يف ابب ( يف كتاب1295-3/1294ومسلم ) (،6769)
 .حديث سهل بن أيب حثمة  من، كالمها واللفظ هلما(، 1669احلديث )

 . 11/40، فتح العزيز 13/223، البيان 7/225، التهذيب 3/426: املهذب (  انظر12)
  .41-11/40، فتح العزيز 224-13/223، البيان 3/426: املهذب (  انظر13)

 إن (.و " ) ب"و  "أ  "(  يف 14)
 ) منهم (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف15)
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جتب للوارث ابتداء حلف كل واحد  (1)فإن قلنا/ ،تداء أم للمقتولأن الدية جتب للوارث اب
والشرع علق االستحقاق بعدد من  ،بيمني غريه (2)ألن احلق ال يثبت إلنسان ؛مخسني ميينا

قلنا جتب للمقتول ابتداء قسطت األميان؛ ألن املستحق واحد  (3)وإن ،األميان فال بد من حتققه
وإمنا قلنا جيرب  ،صار كأن املستحق قد حلف ،فوا مخسني مييناحل (4)فإذا/ ،والورثة خلف عنه

 . (5)ألن اليمني الواحدة ال تتبعض فكملت ؛الكسر
نكل املدعي عن اليمني ردت اليمني على املدعى عليه فيحلف مخسني  (6)فإن): قال

 . (10) (9)هللا (8)رسول (7)كذلك فعل  (ميينا
، أحدمها: حيلف  (13)قولن (12)ففيه)، (11)أي املدعى عليه (فإن كانوا مجاعة)قال: 

ألن  (عليهم اخلمسون على عدد رؤوسهم (14)والثاين: تقسم ،كل واحد منهم مخسني ميينا
؛ ألن ميني كل (16)األول (15)والصحيح هو ،مل يذكر يف حق يهود خيرب إال مخسني ميينا النيب 

 ــــــــــــــ
 ./ ب من "ب"187(  هناية ل 1)
 (  ) إلنسان ( ليست يف "ب".2)
 (  يف "ج" ) فإن (.3)
  0/ أ من " أ " 267(  هناية ل 4)
  .225-13/224، البيان 3/426: املهذب (  انظر5)
 (  يف "ب" و "ج" ) وإن (.6)
 (  يف "ج" ) قضى (.7)
 (  يف "ب" ) الرسول (.8)
 (  ) هللا ( ليست يف "ب".9)
 .خترجيهوقد تقدم ( 10)
 "ب" ) عليهم (. (  يف11)
 (  ) ففيه ( ليست يف "ب".12)
 (  يف "ب" ) فقوالن (.13)
 (  يف "ب" ) تقسط (.14)
 (  ) هو ( ليست يف "ج".15)
  .10/21، روضة الطالبني 11/36وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 16)
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جانب املدعي إمنا  (2)ويف ،ريهغ (1)واحد منهم إلثبات براءة ذمته وال تثبت براءة ذمته بيمني
 . (5)ألهنم يثبتون احلق للمقتول كما سبق ؛(4)]على قدر مواريثهم[ (3)قسط

كما يف   ((7)مل يكن لوث حلف املدعى عليه ميينا واحدة يف أحد القولني (6)وإن): قال
 (12)حلرمة الدم/ ؛(11)وهو الصحيح ((10)ايآخر (9)مخسني ميينا يف(8)و) ،سائر الدعاوي

ردت  ،(16)فإن نكل املدعى عليه عن اليمني، (15)(14)املوجب للتغليظ دون اللوث (13)هفإن
كانت الدعوى يف قتل عمد   (17)فيحلف مخسني ميينا وجيب القصاص إذا ،اليمني على الوارث

 (18)وإن كان ،ألن ذلك مبنزلة البينة أو اإلقرار وكل واحد منهما يثبت به القصاص ؛قوال واحدا
  .(20)الدية ]يف مال املدعى عليه (19)بتيف قتل اخلطأ وج

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) ميني (.1)
 (  يف "ب" ) ففي (.2)
 (  يف "ب" ) سقطت (.3)
 عقوفني سقط يف "ب" و "ج".(  ما بني امل4)
  .37-11/36، فتح العزيز 13/230، البيان 3/427: املهذب (  انظر5)
 (  يف "ب" ) فإن ( ويف "ج" ) القول اآلخر (.6)
 (  يف "ب" ) األقوال (.7)
 (  يف "ب" زايدة ) الثاين (.8)
 (  ) يف ( ليست يف "ب" ويف "ج" زايدة ) القول (.9)
 يف "ب". (  ) اآلخر ( ليست10)
  .10/21، روضة الطالبني 11/36وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 11)
 / أ من "ج".201(  هناية ل 12)
 (  يف "ب" ) ألنه (.13)
 (  يف "ب" زايدة ) قال (.14)
  ، املصدرين السابقني.13/231، البيان 7/233، التهذيب 3/427: املهذب (  انظر15)
 "ج". (  ) عن اليمني ( ليست يف "ب" و16)
 (  يف "ج" ) إن (.17)
 (  يف "ج" ) كانت (.18)
 (  يف "ب" ) جتب (.19)
  .13/232، البيان 3/427: املهذب (  انظر20)
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 . (2)كالبينة حتملها العاقلة  (1)/وقيل: إن قلنا إن اليمني املردود
الدعوى على اثنني وعلى أحدمها لوث دون ايآخر حلف املدعي  (3)وإن كان): قال

النتفاء  (وحلف الذي ل لوث عليه)] ،(4)لتحقق اللوث ابلنسبة إليه (على صاحب اللوث
 (6).[(5)ابلنسبة إليهاللوث 
غريهم أو يزدحم  (7)واللوث هو أن يوجد القتيل يف حملة أعدائه ل خيالطهم/): قال 
 (يف دار) ،أي طري (مجاعة عن قتيل (8)فيوجد بينهم قتيل أو تتفرق) ،أي حمصورون (مجاعة
ي  أ (أو يرى القتيل يف موضع ل عني فيه) ،(10)سواء كان بينهم عداوة أو مل تكن (9)أي

، (13)(12)على غري الطريق أو قدم إنسان (11)أي كرتشيش الدم (ول أثر) ،كسبع أو رجل آخر
مجاعة من النساء  (14)وهناك رجل خمضب ابلدم أو شهد عدل أنه قتله فالن أو يشهد)

 .(والعبيد بذل 
 أن ال أيتوا جمتمعني  (16)أنه يشرتط يف شهادة النساء والعبيد (15)واعلم

 ــــــــــــــ
 / أ من "ب".188(  هناية ل 1)
  املصدرين السابقني. (  انظر2)
 (  يف "ب" ) كانت (.3)
 . 3/427: املهذب (  انظر4)

  .233-13/232البيان ، 7/233، التهذيب 3/427: املهذب (  انظر5)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".6)
 0/ ب من " أ "267(  هناية ل7)
 (  يف "ب" ) تتفرد (.8)
 (  ) أي ( ليست يف "ب".9)
  .11/15، فتح العزيز 237-13/236، البيان 7/224، التهذيب 3/428: املهذب (  انظر10)

 (  ) الدم ( ليست يف "ب".11)
 (  يف "ب" ) قال (.12)
 .11/15، فتح العزيز 237-13/236، البيان 7/224، التهذيب 3/428املهذب  :(  انظر13)
 (  يف "ب" ) شهد (.14)
 "ب" ) اعلم (. (  يف15)
 (  ) والعبيد ( ليست يف "ب".16)
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متفرقني قبل مضي زمان ميكن اجتماعهم فيه بعد  (2)كالم بعض بليسمع بعضهم   (1)وال
  .(3)القتل

ألن احتمال التواطؤ ال مينع  ؛التقدير ابلزمان نظر (5)هذا (4)ويف :قال ابن الصباغ
 .(6)الظن

-وما ذكره الشيخ  ،(7)واعلم أن اللوث عبارة عن قرينة يغلب على الظن صدق املدعي
  .ان لفظه يوهم حقيقة اللوثوإن ك (8)أمثلة -رمحه هللا

فكأهنم أرادوا به  ،(10)إذا كان ضعيف العقل (9)رجل ألوث :وأصل اللوث الضعف يقال
  .احلجة الضعيفة

وال يكون قوله جرحين  ،وال يشرتط عندان يف اللوث أن يكون به أثر أو جرح أو غريه
هلها أعداء األنصار فجعل ألن قتيل األنصار وجد يف خيرب وأ ؛فالن لواث وإمنا اعتربان اللوث

  .(12)الظن صدق املدعي (11)ذلك أصال لكل ما يغلب على/
  (13)ليس له ذلك :قلنا نفإن قيل: إذا شهد عدل فليحلف ميينا واحدة

وقلنا إنه إذا مل يكن لوث ال يتعدد  ،قتال ال يوجب القصاص (14)إال إذا كان املدعى به

 ــــــــــــــ
 (  ) ال ( ليست يف "ب".1)
 (  يف "ب" ) أو (.2)
  .13/237، البيان 7/325، التهذيب 3/429: املهذب (  انظر3)
 يف "ب" ) يف (. ( 4)
 (  ) هذا ( ليست يف "ب".5)
  .13/238. انظر: البيان -هللا رمحهما-نقله عن ابن الصباغ العمراين ( 6)
 .364: حترير ألفاظ التنبيه: (  انظر7)
 (  يف "ب" ) مثله (.8)
 (  يف "ب" ) لوث (.9)
 .13/249، لسان العرب 1/691: املغين يف اإلنباء (  انظر10)
 / ب من "ب".188ل  (  هناية11)
  .10/11، روضة الطالبني 11/16، فتح العزيز 13/238، البيان 3/429: املهذب (  انظر12)
 (  يف "ب" ) كذلك ( بدل من ) له ذلك (.13)
 (  ) به ( ليست يف "ب".14)
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 . (1)اليمني
له فالن بسيف وشهد آخر أنه قتله ابلعصا فقد شهد شاهد أنه قت (2)فإن): قال

 ؛(5)وهو الصحيح (4)[(وقيل: ليس بلوث)، (3)التفاقهما على أصل القتل (قيل: هو لوث
  .(8)فال حتصل غلبه الظن (7)يكذب اآلخر/ (6)ألن كل واحد

وأصل هذا اخلالف أن تكذيب أحد الورثة  ،وقيل: فيهما قوالن وتوجيههما ما ذكرانه
  .(10) هل يبطل اللوث ن (9)للشاهد

 (ثبت اللوث ،وشهد آخر أنه أقر ابلقتل ،أنه قتله فالن (11)واحدوإن شهد ) :قال
، نعم ال يثبت القتل (13)من شاء منهما (12)ألن كل شاهد يقوي قول اآلخر فيحلف مع

  .(14)بشهادهتما لعدم اتفاقهما على شيء واحد
ثبت أصل القتل دون  ،تل فقطوشهد اآلخر ابلق ،ولو شهد أحدمها ابلقتل عمدا

 . (15)صفته

 ــــــــــــــ
  .13/238، البيان 3/429: املهذب (  انظر1)
 (  يف "ب" ) وإن (.2)
  .11/65: فتح العزيز (  انظر3)

 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".4)
، 11/65طريقة القولني هي أصح الطرق يف املسألة، والصحيح من القولني ماصححه الشارح. انظر: فتح العزيز   (5)

  .10/39روضة الطالبني 
 (  يف "ب" زايدة ) منهم (.6)
  0/ أ من " أ "268(  هناية ل 7)
  .13/239، البيان 8/235، حلية العلماء 3/429: املهذب (  انظر8)
 (  يف "ج" ) الشاهد (.9)
  .11/21: فتح العزيز (  انظر10)
 (. شاهد" ) ب"و  "أ  "(  يف 11)
 (  ) مع ( ليست يف "ب".12)
 .13/240، البيان 3/429: املهذب (  انظر13)

 املصدرين السابقني. (  انظر14)
  .10/39: روضة الطالبني (  انظر15)
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  (وإن شهد اثنان أنه قتله أحد هذين الرجلني ومل يعينا ثبت اللوث على أحدمها): قال
شهد شاهد على رجل أنه قتل أحد هذين الرجلني مل  (3)لوو ) ،(2)بينهما (1)كما لو وجد قتيل
الوليني على التعيني واحد من  (4)ألنه ال حتصل بذلك غلبه الظن بصدق كل (يثبت اللوث

، وكذا احلكم لو كاان شاهدين اللهم إال أن يكون (6)له الشاهد منهما (5)جلهلنا مبن شهد
  .(7)وليهما واحدا فحينئذ يتجه إثبات اللوث

 . (8)إبسقاط اللوث يف املسألتني :وقال بعض اخلراسانيني
ع اللوث وكذبه القتل على واحد يف موض (11)نيالوارث (10)أحد (9)/وإن ادعى): قال

 (12)ملعارضة التكذيب فإنه ال يبقى معه غلبة ظن (ايآخر، سقط اللوث يف أحد القولني
مخسني ميينا  (15)أي (املدعي (14)ومل يسقط يف ايآخر فيحلف) ،(13)بصدق املدعي

بدين  (17)شاهدا (16)إذ تكذيب صاحبه ال يعارضه بدليل ما لو أقام (ويستحق حصته)

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) قتيال (.1)
  .11/21، فتح العزيز 13/240، البيان 8/225، التهذيب 3/430: املهذب (  انظر2)

 (. إن(  يف " أ " ) و 3)
 (  ) كل ( ليست يف "ب" و "ج".4)
 (  ) شهد ( ليست يف "ب".5)
  املصادر السابقة. (  انظر6)

  .13/240: البيان (  انظر7)
  .4/105: الوسيط (  انظر8)
 ."ب" / أ من189(  هناية ل 9)
 ."أ  "ليست يف  (  ) أحد (10)
 ن (.(  يف " أ " ) الواراث11)
 (  يف "ب" و "ج" ) الظن (.12)
  .11/21، فتح العزيز 13/241، البيان 8/243، التهذيب 3/430: املهذب (  انظر13)
 (  يف "ب" و "ج" ) بل حيلف (.14)
 (  ) املدعي أي ( ليست يف "ب" و "ج".15)
 (  يف "ب" ) قام (.16)
 (  يف "ب" ) شاهد (.17)
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فكذبه  (4)تكذيب صاحبه[ (3)إىل (2)ف معه حلف وال يلتفت]وأراد أن حيل (1)للميت
  .(5)صاحبه

بل لو أقام البينة  ،اللوث (7)سقط (6)ولو قال املدعى عليه كنت غائبا عند القتل وحلف
 . (9)نقض احلكم لضعف القسامة ،بعد احلكم ابلقسامة (8)بذلك

له مل يسقط حق فأقر آخر أنه قت (10)وإن ادعى القتل على رجل مع اللوث/): قال
املقر ابلدية فله  (14)، نعم لو رجع الويل وطالب(13)إبقرار غريه (12)أي (القسامة (11)الويل من

 .(16)الظن إىل اليقني (15)ألنه عدل عن ؛ذلك على أحد الوجهني
ألن ميني  (الدعوى يف طرف فاليمني على املدعى عليه (18)كان  (17)وإن): قال 

 . (19)يتعدى إىل الطرف كالكفارةاملدعي حكم ثبت حلرمة النفس فال 

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) امليت (.1)
 (  ) حلف وال يلتفت ( ليست يف "ج".2)
 (  يف "ج" ) مع (.3)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".4)
  .3/430: املهذب (  انظر5)
 (  يف "ب" ) حلف (.6)
 (  يف "ب" ) وسقط (.7)
 (  ) بذلك ( ليست يف "ج".8)
  .4/147، مغين احملتاج 11/20تح العزيز ، ف8/227: التهذيب (  انظر9)
  0/ ب من " أ "268(  هناية ل 10)
 (  يف "ج" ) عن (.11)
 (  ) أي ( ليست يف "ب".12)
  .3/430: املهذب (  انظر13)
 (  يف "ج" ) طالبه (.14)
 (  يف "ب" ) من (.15)
  .431-3/430: املهذب (  انظر16)
 (  يف "ج" ) فإن (.17)
 نت (.(  يف "ب" و "ج" ) كا18)
  .4/147، مغين احملتاج 10/22، روضة الطالبني 3/431، املهذب 17/315: احلاوي الكبري (  انظر19)
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، كاللوث، والثاين: بلى؛ لشبهه (2)أحدمها: ال (قولن (1)ويف التوليظ ابلعدد): قال
  .(3)ابلنفس يف وجوب القصاص وتغليظ أرشه

وإن   ،(4)فعلى هذا إن كان يف جناية توجب دية كاملة كقطع اليدين غلظ خبمسني ميينا
 ،(6)ميينا (5)تغلظ خبمسني :أحدمها :اليد ففيه قوالن كان يف جناية توجب دون الدية كقطع

  .(10)قطع اليد خبمس وعشرين ميينا (9)يف (8)فتغلظ ،(7)ابلقسط :والثاين
 (11)فهل يزاد يف ،وإن كان يف جناية توجب أكثر من الدية كقطع اليدين والرجلني

  .(15)فيه وجهان (14)ن/ (13)ابلقسط (12)التغليظ
أنه يبىن على أن  :أحدمها :د وهناك لوث ففيه طريقانبتل عالدعوى يف ق (16)توإن كان

  .(17)يقسم السيد قوال واحدا :العاقلة هل حتمل قيمته ابجلناية، والثاين
يف دعوى اخلطأ  (2)فأما ،العمد احملض (1)يف دعوى جناية قتل (18)قال ابن الصباغ: هذا

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) ابلتعدد (.1)
 (  يف "ب" ) أنه (.2)
  .10/22، روضة الطالبني 11/37. وأصحهما: الثاين. انظر: فتح العزيز 17/315القولني يف احلاوي الكبري  (  انظر3)
  .17/315: احلاوي الكبري (  انظر4)
 (  يف "ج" ) خبمسينا (.5)
 (  ) ميينا ( ليست يف "ج".6)
 (  يف "ب" ) يقسط (.7)
 (  يف "ب" ) فيغلظ (.8)
 (  ) يف ( ليست يف "ب".9)
  .10/22، روضة الطالبني 11/37واألول هو األصح. انظر: فتح العزيز ( 10)
 (  ) يف ( ليست يف "ب".11)
 لتغليظ (.(  يف "ب" ) اب12)
 (  ) ابلقسط ( ليست يف "ج".13)
 / ب من "ب".189(  هناية ل 14)
  .10/22، روضة الطالبني 11/38: فتح العزيز (  انظر15)
 ) كان (. أ " (  يف "16)
  .10/10، روضة الطالبني 11/14والطريق الثاين هو املذهب. انظر: فتح العزيز ( 17)
 "ج" ) وهذا (. (  يف18)
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 .(5) واحدافاليمني واحدة قوال(4)عمد اخلطأ يف الطرف [ (3)أو/ احملض ]

 = ــــــــــــــ
 ( ليست يف "ج".(  ) جناية قتل 1)
 (  يف "ج" ) وأما (.2)
 / ب من "ج".201(  هناية ل 3)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".4)
  .13/251. انظر: البيان -هللا رمحهما-نقله عن ابن الصباغ العمراين ( 5)
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 فصل
اليمني  (3)غلظ عليه (2)أو يف مال قدره النصاب (1)ومن لزمه ميني يف غري مال) :قال

 (6)البيت (5)مر بقوم حيلفون بني"   (4)ألن عبد الرمحن بن عوف (ابلزمان واملكان واللفظ
ال،  (10)عظيم من املال ن فقيل: (9)ال، قال: أ فعلى (8)ن قيل: دم (7)واملقام فقال: على

  .(15)به (14)أي يستهزؤن (13)" الناس هبذا املقام (12): لقد خشيت أن يتهاون(11)فقال
  .(17)املال وكثريه (16)وقيل: يغلظ يف قليل

ألنه القدر الذي حيتمل  ؛(19)وهو عشرون مثقاال، (18)اة /ومحلنا العظيم على نصاب الزك

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) املال (.1)
 (  يف "ج" ) نصاب (.2)
 (  يف "ج" ) فيه (.3)
عوف بن عبد عوف بن عبد احلارث القرشي الزهري، أبو حممد، ولد بعد الفيل بعشر سنني،  (  هو عبد الرمحن بن 4)

( هـ. انظر: 31:)، شهد املشاهد كلها، وهو العشرة املشهود هلم ابجلنة، تويفاإلسالمكان من السابقني إىل 
 . 3/475، أسد الغابة 2/386االستيعاب 

 (  ) بني ( ليست يف "ب".5)
 لبيت (.(  يف "ب" ) اب6)
 (  يف "ج" ) أعلى (.7)
 (  يف "ب" ) فقيل: (.8)
 (  يف "ب" ) فعلى (.9)
 (  يف "ج" ) قيل: (.10)
 (  يف "ب" و "ج" ) قال (.11)
 (  يف "ج" ) سها (.12)
 ( يف كتاب الشهادات، ابب  كيد اليمني ابملكان.10/176أخرجه البيهقي يف )السنن الكربى( )  (13)
 يستهزأ الناس (.(  يف "ب" و "ج" ) 14)
  .13/191: فتح العزيز (  انظر15)

 (  يف "ج" زايدة ) من (.16)
  .12/32، روضة الطالبني 13/191واملذهب هو األول. انظر: فتح العزيز  (17)

  0/ أ من " أ "269(  هناية ل 18)
ن املثقال لوزن األشياء ( املِْثقال: بكسر امليم وإسكان الثاء، من وحدات الوزن، وخيتلف املثقال لوزن الذهب ع19)

= 
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 .(1)املواساة
وهللا  :يف اللعان وأما اللفظ فهو أن يقول (3)الزمان واملكان فقد بيناه (2)فأما): قال

الذي ل إله إل هو عامل الويب والشهادة الرمحن الرحيم عامل خائنة األعني وما ختفي 
الذي يعلم من السر ما  :أنه يقول (7)على (6)ونص ههنا، (5)يف القسامة (4)عليهنص  (الصدور

  .(8)يعلم من العالنية
 . من التغليظ الردع وهو حيصل هبذه األلفاظ (9)وابجلملة فاملقصود

 (11)والشهادة يعين شهادة احلق بكل ،يكون (10)قوله عامل الغيب أي غيب ما كان وما
والرمحن العطوف والرحيم  ،ان رقيقان أحدمها أرق من اآلخرالرمحن الرحيم امس ،(12)شيء
  (14)./(13)املرتحم

 (16)كان يهوداي حلف ابهلل الذي أنزل التوراة على موسى بن عمران  (15)فإن): قال
 = ــــــــــــــ

( غراما. انظر: معجم 4,031( غراما، ومثقال األشياء األخرى يساوي )4,233األخرى، فمثقال الذهب يساوي )
 .374لغة الفقهاء: 

  .22/611، تكملة اجملموع 13/256: البيان (  انظر1)
 (  يف "ج" ) وأما (.2)
 (. مها" ) بيناب"و  "أ  "(  يف 3)
 ست يف "ب".(  ) على ( لي4)
  .6/128: األم (  انظر5)
 (  يف "ج" ) هنا (.6)
 (  ) على ( ليست يف "ب" و "ج".7)
  .6/360: األم (  انظر8)
 (  يف "ج" ) املقصود (.9)
 (  ) ما ( ليست يف "ج".10)
 (  يف "ب" و "ج" ) وكل (.11)
  .3/458: تفسري ابن كثري (  انظر12)
  .6/125: لسان العرب (  انظر13)
 / أ من "ب".190هناية ل   (14)
 (  يف "ب" و "ج" ) وإن (.15)
 (  ) بن عمران ( ليست يف "ج".16)
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وإن  ، (3()2()1)وجناه من الورق، وإن كان نصرانيا حلف ابهلل الذي أنزل اإلجنيل على عيسى
ألن املقصود الردع وذلك حيصل  ( الذي خلقه وصورهكان جموسيا أو وثنيا حلف ابهلل

 .(5)وهم يعظمون ما ذكرانه فحلفوا به ،يعظمونه (4)ابلتحليف مبا
 . (6)وقيل: حيلف اجملوسي ابهلل الذي خلق النار والنور

ألن به ينعقد اليمني؛ بدليل قصة  (اقتصر على السم وحده جاز (7)إنو : قال
 . (10))9((8)ركانة

اتقوا هللا وال حتلفوا إال  (11)]ينبغي أن يقول احلاكم يف القسامة[ -رمحه هللا-قال الشافعي 

 ــــــــــــــ
 ) بن مرمي (.زايدة  "أ  " (  يف1)
 ) وبعثه نبيا (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف2)
 (  يف "ب" زايدة ) قال (.3)
 (  يف "ج" ) ملا (.4)
  .4/628: مغين احملتاج (  انظر5)
  .8/246 : التهذيب(  انظر6)
 إن (.ف(  يف " أ " ) 7)
(  هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي املطليب، أسلم عام الفتح، وكان من 8)

( 42سنة: ) مرتني أو ثالاث وكان ذلك قبل إسالمه، تويف أن يصارعه فصرعه النيب أشد قريشا فطلب من النيب
 . 2/293، أسد الغابة 2/86هـ. انظر: االستيعاب 

( فقال : )وهللا ما أردت إال واحدةوقصته أنه طلق زوجته البتة، وقال: وهللا ما أردت إال واحدة، فقال له النيب  ( 9)
 أردت إال واحدة.ركانة: وهللا ما 

(، وابن 2206( يف كتاب الطالق، يف ابب يف البتة، رقم احلديث )2/655واحلديث أخرجه أبو داود يف )السنن( ) 
(، والرتمذي يف )السنن( 2051( يف كتاب الطالق، يف ابب طالق البتة، رقم احلديث )1/661ماجة يف )السنن( )

(، وقال: هذا 1177جاء يف الرجل يطلق امرأته البتة، رقم احلديث )( يف كتاب الطالق واللعان، يف ابب ما 3/480)
عن هذا احلديث، فقال: فيه اضطراب، واحلاكم  -يعين البخاري -حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه، وسألت حممدا

يف  (، والبيهقي2862( يف كتاب الطالق، يف ابب الطالق مبا نوى املطلق، رقم احلديث )2/563يف )املستدرك( )
وضعفه األلباين يف إرواء الغليل  ( يف كتاب الطالق، يف ابب ما جاء يف كناايت...إخل،7/342)السنن الكربى( )

(7/139.)  

  .6/128األم  :(  انظر10)

 (  يف "ج" ) يف القسامة ينبغي للحاكم أن يقول ( بدل ما يب املعقوفني. 11)
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   ويقرأ عليهم (2)وحيذرهم ويعظهم (1)بعد االستثبات ويستوقفهم
   

   
    
     
    
   

    
 (3) (5)(4)ويعرفهم ما يف اليمني الكاذبة.  

دون األموال، وقال  (6)يقول له احلاكم هذا يف الدماء والفروج :قال بعض أصحابنا
 . (10)(9)األميان (8)يقول ذلك يف مجيع :(7)أكثرهم/

ألنه حييط  (ومن حلف على فعل نفسه نفيا كان أو إثباات حلف على القطع): قال
حلف  (16)إثبات (15)غريه فإن كان على (14)وإن حلف على فعل) ،(13)(12)علمه (11)به

ما  ،وهللا :أي فيقول (نفي العلموإن كان على نفي حلف على ) ،ملا بيناه (على القطع
فلم يكلف احللف عليه   ،ألنه ال طريق له إىل القطع يف نفي فعل الغري ؛علمت أنه فعل كذا

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) ويوقفهم (.1)
 عظهم وحيذرهم (.(  يف "ب" و "ج" ) وي2)
 ( من سورة آل عمران. 77( اآلية )3)
 (  ) الكاذبة ( ليست يف "ب" و "ج".4)
  .7/70: األم (  انظر5)
 (  يف "ب" ) الفروج والدماء (.6)
 0/ ب من " أ "269(  هناية ل 7)
 (  يف "ج" ) اجلميع (.8)
 ( ليست يف "ج". اإلميان(  ) 9)
  .13/191لعزيز ، فتح ا13/256: البيان (  انظر10)
 (  ) به ( ليست يف "ب".11)
 (  يف "ب" ) بعلمه (.12)
  .4/628، مغين احملتاج 13/261، البيان 8/248، التهذيب 3/433: املهذب (  انظر13)
 (  ) فعل ( ليست يف "ج".14)
 (  ) على ( ليست يف "ب".15)
 "ب" ) إثباات (. (  يف16)
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 . (4)اإلثبات (3)خبالف/ (2)إىل معرفته ابلقطع (1)كما ال يكلف الشاهد فيما ال طريق له
اكتفوا منه  فإن (6)عليه اليمني جلماعة حلف لكل واحد منهم (5)ومن توجه): قال

وقيل: ل )، (7)كما جيوز أن يثبت ببينة واحدة حقوق مجاعة  (بيمني واحدة فقد قيل: جيوز
رضوا بيمني واحدة  (8)ألن اليمني حجة يف حق كل واحد منهم ]فإذا (جيوز وهو األصح

  ،برضا اخلصم (10)واحلجة الناقصة ال تكمل (9)صارت احلجة انقصة يف حق كل واحد منهم[
من اليمني الزجر وما  (12)وألن املقصود ،(11)ي اخلصم أن حيكم عليه بشهادة واحدةكما لو رض

فلم جيز وإن رضوا به كما لو رضيت املرأة  ،(14)/(13)حيصل من الزجر ابلتفريق ال حيصل ابجلمع
 . (15)أن يقتصر الزوج يف اللعان على شهادة واحدة

مل حيلف إل على ما  ومن ادعي عليه غصب أو بيع فأجاب أنه ل حق عليه): قال
رض صحيح كما للغصب والبيع ألنه قد يتعلق له به غ (17)وال يكلف التعرض (16)أي (أجاب

 ــــــــــــــ
 (  ) له ( ليست يف "ج".1)
 .) القطع (دة يف " أ " زاي(  2)
 / ب من "ب".190(  هناية ل 3)
  .4/628، مغين احملتاج 195-13/194، فتح العزيز 622-13/621، البيان 3/433: املهذب (  انظر4)
 (. هت" ) توجج"و  "أ  "(  يف 5)
 ) ميينا (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف6)
  .13/264، البيان 8/257، التهذيب 3/434: املهذب (  انظر7)

 (  يف "ج" ) فإن (.8)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".9)
 (  يف "ج" زايدة ) إال (.10)
  .13/264: البيان (  انظر11)

 (  يف "ج" ) ألن املقصد (.12)
 (  يف "ج" ) من اجلمع (.13)
 / أ من "ج".302(  هناية ل 14)
  .8/257، التهذيب 3/434: املهذب (  انظر15)
 (  ) أي ( ليست يف "ب".16)
 (  )التعرض ( ليست يف "ج"17)
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 . (1)ىبيناه يف ابب الدعاو 
حلف على ما ) ،أي من الغصب والبيع (أجاب بنفي ما ادعي عليه (2)إن)و : قال
ليه فحلف ألنه ملا أجاب بنفي ما ادعي عليه دل على أنه ميكنه أن حيلف ع (أجاب
 .(4)(3)عليه

واليكلف احللف على نفي الغصب  (6)أي (حيلف أنه ل حق عليه (5)وقيل:): قال
 . (8)كاملسألة قبلها(7)والبيع

البينة على كذبه قضي ابلبينة وسقطت  (9)مث قامت/ ،ومن حلف على شيء): قال
 .(10)تألن البينة حجة ال هتمة فيها فقدم (اليمني

 ــــــــــــــ
 . 703 ص (  انظر1)
 إن (.ف(  يف " أ " ) 2)
 (  ) عليه ( ليست يف "ب".3)
  .256-8/255، التهذيب 13/264، البيان 3/434: املهذب (  انظر4)
 (  يف "ج" زايدة ) ال (.5)
 (  يف "ب" ) له (.6)
 (  يف "ج" ) البيع والغصب (.7)
  .املصادر السابقة (  انظر8)
  0/ أ من " أ "270(  هناية ل 9)
  .13/204: فتح العزيز (  انظر10)
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 كتاب الشهادات
ومسي الشاهد شاهدا؛ ألنه مشاهد ملا  ،(1)مأخوذة من الشهود وهو احلضور الشهادة

 .(3)غريه (2)غاب عنه
   :ومنه قوله تعاىل (4)وقيل: إهنا مأخوذة من اإلعالن واإلعالم/

     
  (5)  (7)وبني (6)علمأأي. 

 شهادته ومن ل تقبل ابب من تقبل
فإن كان يف ) (8)حفظا للحقوق (حتمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية): قال

 . (9)لتوقف املقصود عليه (موضع ليس فيه غريه تعني عليه
أجرة، ]وجيوز ملن مل يتعني عليه ]أن  (10)ول جيوز ملن تعني عليه أن أيخذ عليه)قال: 

 . (14)، وقيل: ال جيوز للتهمة(13)ه يف احلاكم[ذكران (12)كما  (11)[(أيخذ عليه أجرة
 (متيقظ حسن الداينة ظاهر املروءة (15)ول تقبل الشهادة إل من حر ابلغ) :قال

 ــــــــــــــ
 .8/152: لسان العرب (  انظر1)
 (  يف "ب" ) عن (.2)
 .207: حلية الفقهاء: (  انظر3)
 / أ من "ب".191(  هناية ل 4)
 ( من سورة آل عمران. 18( من اآلية )5)
 " ) علم (.ب"" أ " و  (  يف6)
  .4/28، تفسري القرطيب 196-195املنري:  : املصباح(  انظر7)
  .13/268، البيان 3/435: املهذب (  انظر8)

  .13/79مع املصدرين السابقني، فتح العزيز  (  انظر9)
 (  يف "ج" ) عنه (.10)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".11)
 (  يف "ج" ) ملا (.12)
 عني عليه ( بدل ما بني املعقوفني.(  يف "ب" ) كما ذكران يف احلاكم وجيوز ملن ال يت13)
  .13/269: البيان (  انظر14)
 ) عاقل (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف15)
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معتدال مستواي مستقيما يف دينه ومروءته  (2)أي ،هذه األمور كان عدال (1)ألنه إذا استجمع
   تعاىل: (5)متناوال لقوله (4)فكان ،(3)وأحكامه

    (6)(7) . 
يساوي الناقص الكامل  (10)انقص واحلر كامل فال (9)ألنه (من عبد (8)ول تقبل): قال

يؤمن على حفظ  (14)ال (13)ألنه إذا كان (ول صيب ول معتوه)، (12)(11)فيما بين على التفاضل
 . (15)ماله فعلى مال غريه أوىل

وقوعه  (18)لعدم األمن من ؛الغلط والنسيان (17)كثر منهي (16)أي الذي (ول موفل): قال
 . (19)فيه

والكبائر كالشرك والقتل بغري حق والزان واللواط  (ول تقبل من صاحب كبرية): قال

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) استجمعت فيه ( ويف "ج" ) اجتمعت (.1)
 (  ) أي ( ليست يف "ج".2)
  .13/21، فتح العزيز 13/274: البيان (  انظر3)
 (  يف "ب" ) وكان (.4)
 (.(  يف "ج" ) بقوله 5)
 ( من سورة الطالق. 2( من اآلية )6)
  .3/255: تفسري القرطيب (  انظر7)
 ) الشهادة (.و "ب زايدة  "أ  " (  يف8)
 (  يف "ج" ) ألن العبد ( بدل من ) ألنه (.9)
 (  يف "ب" ) وال (.10)
 (  يف "ب" و "ج" زايدة ) قال (.11)
  .13/277، البيان 8/258، التهذيب 3/437: املهذب (  انظر12)
 (  ) كان ( ليست يف "ج".13)
 (  يف "ج" ) مل (.14)
  .13/275، البيان 3/436: املهذب (  انظر15)
 (  ) الذي ( ليست يف "ج".16)
 (  يف "ج" ) من (.17)
 (  يف "ج" ) و (.18)
  .9/283، أسىن املطالب 32-13/31، فتح العزيز 3/436: املهذب (  انظر19)
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 (1)والغصب والسرقة وشرب اخلمر والقذف؛ ألن هللا تعاىل نص على عدم قبول شهادة
 . (4)ل يف غريه بطريق األوىلأن فسقه أدىن فدل على عدم القبو  (3)مع/ (2)القاذف

كل ما أحلق الوعيد   (5)كل ما يوجب احلد من املعاصي كبرية، وقيل:/  :قال يف التهذيب
 . (9)فهو كبرية (8)[سنة ]رسوله  (7)أو (6)بصاحبه بنص كتاب هللا تعاىل

ألن من أجاز  ؛أي إذا كان ذلك غالبا من أفعاله (ول مدمن على صورية): قال
  .(10)فأحلق مبن أتى ابلكبرية ،الصغائر استجاز اإلتيان ببعض الكبائر االستكثار من

ال خيلو ) :ألن اإلنسان ال ينفك عن اإلتيان ابلصغائر؛ لقوله  ؛وإمنا اعتربان الغلبة
فلو منع ذلك قبول  ،ت بعد الوقتأي الوق (11)(املؤمن من الذنب يصيبه الفينة بعد الفينة

كلبس احلرير   (17)والصغرية (16)(15)الناس  (14)من (13)شهادة مجلة (12)الشهادة أدى إىل رد

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) شهادته (.1)
 القاذف ( ليست يف "ج".(  ) 2)
 0/ ب من " أ "270(  هناية ل 3)
  .4/570، مغين احملتاج 8، 13/6، فتح العزيز 3/437: املهذب (  انظر4)
 / ب من "ب".191(  هناية ل 5)
 (  ) هللا تعاىل ( ليست يف "ج".6)
 (  يف "ب" ) و (.7)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".8)
  .8/262: التهذيب (  انظر9)

  .13/280، البيان 8/261، التهذيب 438-3/437: املهذب (  انظر10)
( 11/304(، والطرباين يف )املعجم الكبري(  )674، رقم احلديث )225عبد بن محيد يف )املسند( ص (  أخرجه11)

مع الزوائد( (، بلفظ: ))ما من مؤمن إال وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة((، وقوى إسناده اهليثمي يف )جم12/56و)
(10/201.)  

 (  يف "ج" ) تعطل (.12)
 (  ) مجلة ( ليست يف "ج".13)
 (  ) من ( ليست يف "ب" و "ج".14)
 "ج" زايدة ) قال (. (  يف15)
  .13/9، فتح العزيز 13/280: البيان (  انظر16)
 (  يف "ب" ) والصغائر (.17)
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 .(4)وكذا مساع األواتر على الصحيح ،(3)(2()1)واجللوس عليه واللعب ابلنرد
 . (5)وقيل: هو من الكبائر

وهو الذي جيمع ما  (والقمام (6)اس والنخالول تقبل ممن ل مروءة له كالكن): قال
 . (8)من قمامات البيوت كالقشور والزابئل (7)يلقى يف الطريق/

والذي يلعب ابحلمام والقوال والرقاص واملشعوذ ومن  (10)احلمام (9)والقيم يف): قال
ي إذا تكررت أ (أيكل يف األسواق وميد رجله عند الناس ويلعب ابلشطرنج على الطريق

 .(12)(11)هذه األفعال منه
الدنية كاحلارس واحلائ  واحلجام فقد قيل: تقبل  (13)وأما أصحاب املكاسب)

 .(شهادهتم إذا حسنت طريقتهم يف الدين، وقيل: ل تقبل واألول أصح
 مروءة له والنخال والقمام والقيم يف احلمام ممن ال (14)واعلم أن الشيخ جعل الكناس

 الدنية، وليس املنقول كذلك فيما رأيناه، بل  (15)/ل احلرفوأخرجهم من أه

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) ابلرند (.1)
اء، لعبة تعتمد على احلظ، ذات صندوق وحجارة وزهرين وتنتقل فيها احلجارة حسبما النرد:بفتح النون وإسكان الر   (2)

 . 447أييت به الزهران، وتعرف اليوم ابلطاولة، وهي كلمة فارسية معربة. انظر: معجم لغة الفقهاء: 
  .4/570، مغين احملتاج 8/264، التهذيب 4/326: الوسيط (  انظر3)
  .11/228، روضة الطالبني 13/18لعزيز وهو كما قال. انظر: فتح ا( 4)
  املصدرين السابقني. (  انظر5)
 . 354النخال: الذي ينخل الرتاب يف األزقة لطلب ما سقط من الناس. انظر: املصباح املنري:   (6)
 / ب من "ج".302(  هناية ل 7)
 . 3/438: املهذب (  انظر8)
 (  ) يف ( ليست يف "ج".9)
 (. (  يف "ج" ) ابحلمام10)
 (  ) منه ( ليست يف "ج".11)
  .22-13/21: فتح العزيز (  انظر12)

 (  يف "ب" ) املعايش (.13)
 "ب" ) النحاس (. (  يف14)
 / أ من "ب".192(  هناية ل 15)
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  .(2)كلهم من أهل احلرف الدنية  (1)هم
من ارتكب ما ال  (7)ألن/(6)مل تقبل شهادته؛  (5)ال مروءة له إمنا (4)ثبت هذا فمن (3)إذا

ى يف نفسه فال تبق (9)يسخر به منه دل ذلك على خبل يف عقله أو اختالل (8)يليق حباله مما
  .(10)الثقة بقوله فال تقبل شهادته

ألن اختيارهم هذه  ؛الدنية فقد قيل: ال تقبل شهادهتم (11)وأما أصحاب املكاسب
  .(12)احلرف يدل على خستهم وقلة مروءهتم

ألن هذه الصناعات مباحة وابلناس إليها حاجة فصارت   ؛(13)وقيل: تقبل وهو الصحيح
  .(14)كغريها من الصنائع

 . (19)حباله (18)صنعة آابئه والئقا (17)ذلك (16)راسانيني تقبل إذا كانبعض اخل (15)وقال

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) هؤالء (.1)
  .13/22، فتح العزيز 8/263. وانظر: التهذيب 3/438وهكذا فعل يف املهذب ( 2)
 (  يف "ب" ) وإذا (.3)
 (  يف "ب" ) فيمن (.4)
 (  ) إمنا ( ليست يف "ب".5)
 (  يف "ب" زايدة ) وإمنا مل تقبل (.6)
  0/ أ من " أ "271(  هناية ل 7)
 (  يف "ب" و "ج" ) أي ما ( بدل من ) مما (.8)
 (  يف "ب" ) اخنالل ( و ) اختالل ( ليست يف "ج".9)
  .13/21، فتح العزيز 8/263: التهذيب (  انظر10)

 (  يف "ب" ) املعايش (.11)
  .8/263، التهذيب 4/330، الوسيط 3/438: املهذب (  انظر12)

  .11/233، روضة الطالبني 13/22وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 13)
  .13/22، فتح العزيز 8/263، التهذيب 3/438: املهذب (  انظر14)
 (  يف "ب" ) قال (.15)
 (  يف "ج" ) كانت (.16)
 ( ليست يف "ج". (  ) ذلك17)
 (  يف "ج" ) والئقة (.18)
  .4/330: الوسيط (  انظر19)
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 (وقيل: ل تقبل)، (3)له إشارة مفهمة (2)إذا كانت (1)أي (وتقبل شهادة األخرس): قال
ألن  (واألول أصح) ،(6)لفظ الشهادة دون ما يدل عليه (5)هذا يعترب فيها (4)وعلى ،احتياطا
 . (9)ناطق بدليل صحة نكاحه ووقوع طالقهكعبارة ال  (8)األخرس (7)إشارة

فيما إذا كانت (11)أي  (قبل العمى (10)وتقبل شهادة األعمى فيما حتمل): قال
ول تقبل ) ،(14)ألنه كالبصري يف ذلك ؛على من يعرفه ابالسم والنسب (13)واقعة (12)شهادته

له يف أذنه  إل يف موضعني أحدمها أن يقول) ،(16)لعدم العلم (بعد العمى (15)فيما حتمل
أو يرتك يده  (وحيمله إىل القاضي) ،(20)على رأسه (19)أي برتك يديه (به (18)فيتعلق (17)شيئا

 ــــــــــــــ
 (  ) أي ( ليست يف "ج".1)
 (  يف "ج" ) كان (.2)
  .13/37، فتح العزيز 3/436: املهذب (  انظر3)

 (  ) على ( ليست يف "ج".4)
 (  يف "ج" ) فيه (.5)
  .13/38: فتح العزيز (  انظر6)
 (  يف "ب" ) إشارته (.7)
 (  ) األخرس ( ليست يف "ب".8)
  .38-13/37، فتح العزيز 13/276، البيان 3/436: املهذب (  انظر9)

 (. له" ) حتمج"و  "أ  "(  يف 10)
 (  يف "ج" زايدة ) إذا (.11)
 (  يف "ج" ) الشهادة (.12)
 (  يف "ج" ) واضحة (.13)
  .4/560بيب ، حتفة احل13/357، البيان 3/457، املهذب 7/86: األم (  انظر14)
 (. له(  يف " أ " ) حتم15)
  .13/358: البيان (  انظر16)

 شيئا يف أذنه (. " أ " ) (  يف17)
 "ج" ) فيعلق (. (  يف18)
 "ب" ) يده (. (  يف19)
  .4/594، مغين احملتاج 13/58، فتح العزيز 13/358: البيان (  انظر20)
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فيقبل حلصول  (ويشهد مبا قاله يف أذنه) ،(1)يف يده وال يفارقه حىت حيمله إىل احلاكم
  (3)/.(2)العلم

 . (4)وهو بعيد ،وقيل: ال يقبل
أي كاملوت والنسب وامللك املطلق ألنه   (ةوالثاين فيما يشهد فيه ابلستفاض) :قال

  .(5)كالبصري يف ذلك
ألن املخربين ال بد وأن  ؛ال نص للشافعي يف هذه املسألة، وفيها نظر :قال احملاملي

 . (8)(7)فال يعرف عدالتهم (6)واألعمى ال يشاهدهم ،يكونوا عدوال
 .(9)وجيوز أيضا أن يكون شاهدا يف الرتمجة :قال األصحاب

 ــــــــــــــ
  .4/594اج ، مغين احملت13/359، البيان 3/457: املهذب (  انظر1)

  .4/561، حتفة احلبيب 4/594، مغين احملتاج 11/260: روضة الطالبني (  انظر2)

 / ب من "ب".192(  هناية ل 3)
  .11/260 روضة الطالبني، 13/58 فتح العزيز انظر:، إذ الصحيح هو األول. وهو كما قال( 4)
  .13/357، البيان 3/456: املهذب (  انظر5)
 ه (.(  يف "ج" ) يشاهد6)
 (  يف "ج" ) عدالته (.7)
  .13/59ومل ينسبه له. انظر: فتح العزيز  -هللا رمحهما-نقل قول احملاملي الرافعي  (8)
  .13/359، البيان 3/456: املهذب (  انظر9)
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 فصل
 (الوالد لولده وإن سفل، ول شهادة الولد لوالده وإن عال (1)ول تقبل شهادة/) :الق

روت ذلك عائشة رضي هللا عنها عن النيب 
  .(3)وألنه متهم ،(2)

 (6)وأبو ،(5)وبه قال املزين ،لنا قول قدمي أنه تقبل شهادة بعضهم لبعض (4)وقيل: إن
 . (7)ثور

 (ضرة أمه أو قذفها، ففيه قولن، أحدمها: تقبلومن شهد على أبيه أنه طلق ): قال
ألنه متهم  (ل تقبل) ،(10)وهو القدمي أهنا (والثاين) ،(9)الصحيح اجلديد (8)وهو ،شهادته كغريه

  .(11)إذ جير إىل أمه نفعا
 . (13)أضعف القولني (12)يقبل يف ، ملولو شهد على أبيه حبد قذف أو قصاص

نفعا كشهادة الوارث للموروث  (15)نفسه (14)ول تقبل شهادة اجلار إىل): قال

 ــــــــــــــ
  0/ ب من " أ "271(  هناية ل1)
من قول شريح،  ، لكن روي حنوه(: " غريب "4/82مل أقف عليه مرفوعا، وقال عنه الزيلعي يف )نصب الراية( )  (2)

 (.15474( يف كتاب، يف ابب، رقم األثر )8/344أخرجه عبد الرزاق يف )املصنف( )
  .8/276، التهذيب 3/446، املهذب 17/164: احلاوي الكبري (  انظر3)

 (  ) إن ( ليست يف "ب" و "ج".4)
  .17/163نظر: احلاوي الكبري . ا-هللا رمحه-مل أقف عليه يف املختصر، ونقله عنه املاوردي ( 5)
 (  يف "ب" ) وأيب (.6)
  .3/446. انظر: املهذب -هللا رمحهما-نقله عنه أبو إسحاق الشريازي ( 7)
 (  يف "ج" ) هذا هو (.8)
  .11/236، روضة الطالبني 13/26وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 9)

 (  يف "ب" ) أنه (.10)
  .13/26، فتح العزيز 13/313ان ، البي3/447: املهذب (  انظر11)
 (  يف "ج" ) فيها (.12)
  .11/237، روضة الطالبني 13/26 فتح العزيز، إذ الصحيح القبول. انظر: وهو كما قال( 13)
 (  ) إىل ( ليست يف "ب".14)
 "ب" ) بنفسه (. (  يف15)
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  .(1)أي بعد احلجر (ابجلراحة قبل الندمال وشهادة الورماء للمفلس ابملال
 (4)./(3)قبل احلجر ففيه وجهان (2)أما
ملا روى  ؛أي فيما فوض النظر إليه (وشهادة الوصي لليتيم والوكيل للموكل) :قال 

والظنني  (6)(شهادة خصم وال ظنني وال ذي إحنة قال: ) ال تقبل أن النيب  عمر  (5)ابن
 . (11)اإلحنة العدو (10)/(9)وذو ،(8)املتهم (7)هو

  ((14)مث برئ مل تقبل) ،مبال (13)أي (شهد الوارث للمورث يف املرض (12)فإن): قال
يثبت للمريض  (16)ألن احلق أوال ؛عد مريضاوإن كان ب (15)أي (وقيل: تقبل)كما يف اجلراحة، 

 ــــــــــــــ
  .4/578، مغين احملتاج 13/308، البيان 3/446: املهذب (  انظر1)
 ) فأما (.(  يف "ج" 2)
  .11/234، روضة الطالبني 13/24أصحهما: القبول. انظر: فتح العزيز ( 3)

 / أ من "ج".303(  هناية ل 4)
 (  ) ابن ( ليست يف "ب".5)
(،وضعفه، والبيهقي يف 146(  يف املرأة تقتل إذا ارتدت، رقم احلديث )4/244أخرج حنوه الدارقطين يف )السنن( )  (6)

 ( يف كتاب الشهادات، يف ابب من ال تقبل شهادته، وكذلك حكم عليه ابلضعف.10/155)السنن الكربى( )
(، رقم احلديث 11/299وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه أمحد يف )املسند( )

ته، رقم ( يف كتاب األقضية، يف ابب من ترد شهاد4/24(، وحسنه حمققو هذا اجلزء، وأبو داود يف )السنن()6698)
(، والبيهقي يف 147(  يف املرأة تقتل إذا ارتدت، رقم احلديث )4/244(، والدارقطين يف )السنن()3600احلديث )

( يف كتاب الشهادات، يف ابب من ال تقبل شهادته، قال ابن حجر يف )التلخيص 10/155)السنن الكربى( )
  (.8/283اء الغليل( )(: " إسناده قوي "، وحسنه األلباين يف )إرو 4/480احلبري( )

 (  ) هو ( ليست يف "ب" و "ج".7)
  .2/145: النهاية يف غريب احلديث (  انظر8)
 (  يف "ب" ) ذي (.9)
 / أ من "ب".193(  هناية ل 10)
  .1/445: النهاية يف غريب احلديث (  انظر11)
 (  يف "ب" و "ج" ) وإن (.12)
 (  ) أي ( ليست يف "ج".13)
 ) شهادته (.زايدة و "ب"  "أ  " (  يف14)
 (  ) أي ( ليست يف "ب".15)
 (  ) أوال ( ليست يف "ج".16)
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ألهنا جتب ابملوت  ؛ويف مسألة اجلراحة إذا وجبت الدية جتب للوارث ،(1)مث ينتقل إليه ابملوت
 . (2)فافرتقا

كشهادة العاقلة على شهود القتل   (3)ول تقبل شهادة الدافع عن نفسه ضررا): قال
 للخرب. (ابلفسق

لقتل املوجب لتحمل العاقلة الدية وكان من موسري هذا مشروط اب (5)أبن (4)واعلم
  .(6)العاقلة واألقربني منهم

 (9)مبوت (8)الذين ال يصل التحمل إليهم إال/ (7)فأما لو كان من فقرائهم أو من األابعد
  :من قبلهم فثالثة أقوال

 . (11)ال تقبل من الفقري وتقبل من البعيد (10)الثالث: أهنا
  .(12)للخرب (على عدوه ول شهادة العدو): قال

مبسآة صاحبه ويغتم مبسرته ويبتغي له  (13)علم من كل واحد منهما أنه يسر  والعداوة أن ي  
  .(15)(14)الشر

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) بعد املوت ( بدل من ) ابملوت ( ويف "ج" ) ابملوت إليه (.1)
  .4/578، مغين احملتاج 13/24، فتح العزيز 13/309، البيان 3/446: املهذب (  انظر2)

 (  يف "ب" ) ضرا (.3)
 م (.(  يف "ب" ) أعل4)
 (  يف "ب" و "ج" ) أن (.5)
  .13/25، فتح العزيز 3/446، املهذب 17/161: احلاوي الكبري (  انظر6)
 (  يف "ج" ) األبعاد (.7)
  0/ أ من " أ "272(  هناية ل 8)
 (  يف "ب" ) بعد موت ( بدل من ) مبوت (.9)
 (  يف "ب" ) أنه (.10)
  .4/578غين احملتاج ، م13/310، البيان 3/446: املهذب (  انظر11)
  .خترجيه( وقد تقدم ال تقبل شهادة خصم وال ظنني وال ذي إحنة: )يشري الشارح إىل قوله   (12)
 "ج" ) يفرح (. (  يف13)
 (  يف "ب" و "ج" ) الشر له (.14)
  .11/237، روضة الطالبني 13/28، فتح العزيز 4/332: الوسيط (  انظر15)
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ويفارق الشهادة للصديق فإنه حيب لصديقه ما حيب لنفسه وال حيب لنفسه املال احلرام 
(1)(2) . 

لو قذفه رجل أو قطع عليه كما   (4)دنيوي (3)ويشرتط أن تكون العداوة بينهما ألمر
ديين كعداوة املسلم للكافر وأهل احلق  (5)أما إذا كانت العداوة بينهما ألمر ،الطريق فشهد عليه
  .(8)الشهادة (7)مينع قبول (6)ألهل الباطل فال

؛ (10)من أهل األهواء إال اخلطابية (9)قال الشافعي رضي هللا عنه: ال ترد شهادة أحد
  .(12)يشهد بعضهم لبعض بتصديقه (11)ألنه

  :وقال أبو حامد ،(14)،/(13)]فمن أصحابنا من قال هبذا[
 ، فال نقبل (15)من أهل األهواء من نفسقه كاخلوارج والروافض

 ــــــــــــــ
 لصديقه (.(  يف "ج" زايدة ) فال حيبه 1)
  .11/237، روضة الطالبني 13/28، فتح العزيز 4/332: الوسيط (  انظر2)
 (  يف "ج" ) على أمر (.3)
 (  يف "ج" ) دنياوي (.4)
 (  يف "ج" ) على أمر (.5)
 (  يف "ج" ) ال (.6)
 (  ) قبول ( ليست يف "ب" و "ج".7)
  .11/238لبني ، روضة الطا13/29، فتح العزيز 13/310: البيان (  انظر8)
 (  ) أحد ( ليست يف "ب".9)
اخلطابية: وهم فرقة من فرق غالة الشيعة، وهم أتباع أيب اخلطاب حممد بن أيب زينب األسدي، وهو الذي عزا   (10)

فلما وقف الصادق على غلوه الباطل يف حقه تربأ منه ولعنه، وادعى  -رمحه هللا-نفسه إىل أيب عبد هللا جعفر الصادق 
طاب اإلمامة لنفسه، وأن األئمة أنبياء مث آهلة، ويرون شهادة الزور ملوافقيهم على خمالفيهم، وملا وقف عيسى بن أبو اخل

، امللل 247موسى صاحب املنصور على خبث دعوته قتله، وافرتقت اخلطابية بعده فرقا. انظر: الفرق بني الفرق: 
 . 1/210والنحل 

 (  يف "ب" ) فإنه (.11)
  .407تصر املزين: : خم(  انظر12)
 "ج" ) قال بعض أصحابنا هذا ( بدل ما بني املعقوفني. (  يف13)
 / ب من "ب".193(  هناية ل 14)
حني هناهم عن الطعن يف أيب بكر  -رمحه هللا-الروافض: فرقة من الشيعة، مسوا بذلك ألهنم رفضوا زيد بن علي   (15)

= 
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، ومنهم من حنكم بكفره كمن يقول خبلق القرآن ونفي الرؤية وإضافة املشيئة إىل (1)شهادهتم
 هذا خالف نص الشافعي رمحه هللا. ، و (2)نفسه

 (3)ألنه يدعي عليها ؛ألنه خصم هلا (ول تقبل شهادة الزوج على زوجته ابلزان): قال
 . (5)وألنه يشهد على حمل حقه، فأشبه ما لو شهد على رجل أنه قذف عبده ،يف حقه (4)خيانة

علق له ابمللك ]ألنه ال ت (وتقبل شهادة الصديق لصديقه وشهادة الزوج لزوجته): قال
  .(7)[(6)فأشبه ابن العم

، والثاين: ال تقبل شهادة (9)ال تقبل شهادة الزوج هلا (8)أحدمها: أنه :ولنا قوالن آخران
 . (10)واحد منهما لآلخر

والقاسم  (11)ول تقبل شهادة اإلنسان على فعل نفسه كاملرضعة على الرضاع): قال
أن شهادة املرضعة على  (12)واعلم .(بعد العزل على القسمة بعد الفراغ واحلاكم على احلكم

أن يؤول كالم الشيخ على ما إذا ادعت األجرة فإهنا  (2)فينبغي ،(1)(14)مقبولة/ (13)الرضاع
 = ــــــــــــــ

فضوه، مث استعمل هذا اللقب يف كل من أجاز الطعن يف وملا مل يوافقهم على ذلك ر  -رضي هللا عنهما-وعمر 
 . 1/181والنحل  ، امللل35وهم منقسمون إىل عدة فرق. انظر: الفرق بني الفرق:  الصحابة 

 (  يف "ب" ) شهادته (.1)
  .13/282. انظر: البيان -هللا رمحهما-نقله عن أيب حامد العمراين ( 2)

 (  ) عليها ( ليست يف "ج".3)
 يف "ب" ) جناية (.(  4)
  .11/237، روضة الطالبني 3/447: املهذب (  انظر5)
  .8/276، التهذيب 3/447، املهذب 17/166: احلاوي الكبري (  انظر6)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".7)
 (  ) أنه ( ليست يف "ب" و "ج".8)
 (  ) هلا ( ليست يف "ب".9)
، روضة الطالبني 13/26 فتح العزيز انظر:حة شهادة كل منهما لآلخر. ، واملذهب ص13/314: البيان (  انظر10)

11/237.  
 "ج" ) اإلرضاع (. (  يف11)
 (  يف "ج" ) اعلم (.12)
 (  يف "ج" ) اإلرضاع (.13)
 0/ ب من " أ "272(  هناية ل 14)
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  .(3)حينئذ تكون جارة إىل نفسها نفعا
واحلاكم على احلكم  ،(4)وأما شهادة القاسم الذي هو بغري أجرة على القسمة بعد الفراغ

، والثاين: (8)(7)تقبل كشهادة املرضعة على الرضاع (6)أحدمها: أهنا :وجهان (5)هابعد العزل، ففي
ألن ذلك ال يصح إال  ؛؛ ألن ذلك يتضمن إثبات العدالة لنفسه(9)وهو املذهب أهنا ال تقبل

  .(10)وهبذا فارق الرضاع ،من عدل
أشهد أن حاكما جيوز حكمه حكم  (11)فعلى هذا لو مل خيرب عن نفسه بل قال/

أما لو قال أشهد أن فالان أقر لفالن بكذا يف جملس  ،قبلت شهادته على وجه (12)بذلك
 . (13)قبلت شهادته وجها واحدا ،احلكم

أي مثل أن  (ما ل يقبل (15)الشهادة بني ما يقبل وبني (14)ومن مجع يف): قال
لو شهد  كما  (يف اجلميع (17)ففيه قولن أحدمها يرد) ،أنه اقرتض من أبيه وأجنيب (16)يشهد

 = ــــــــــــــ
  .13/337، البيان 3/454: املهذب (  انظر1)
 (  يف "ب" و "ج" ) وينبغي (.2)
  .13/49، فتح العزيز 13/337البيان : (  انظر3)
 (  ) بعد الفراغ ( ليست يف "ب".4)
 (  يف "ب" و "ج" ) ففيه (.5)
 (  ) أهنا ( ليست يف "ب".6)
 (  يف "ج" ) اإلرضاع (.7)
  .13/125، البيان 3/404: املهذب (  انظر8)
  .11/128، روضة الطالبني 12/444وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 9)
  .11/128، روضة الطالبني 12/444، فتح العزيز 13/126، البيان 3/404: املهذب انظر  (10)
 / أ من "ب".194(  هناية ل 11)
 (  يف "ب" و "ج" ) هبذا (.12)
  .12/445، فتح العزيز 13/126: البيان (  انظر13)
 (  ) يف ( ليست يف "ج".14)
 (  ) بني ( ليست يف "ج".15)
 (  يف "ج" ) شهد (.16)
 يف "ب" ) ترد (.  (17)
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النتفاء املعىن املوجب لرد  ((3)يقبل يف أحدمها دون ايآخر (2)والثاين:/)، (1)أنه قذفه وأجنبيا
ألن  ؛مسألة الشهادة ابلقذف (7)خبالف ،(6)[(5)] إىل أحدمها دون اآلخر(4)الشهادة ابلنسبة

 . (9)(8)شهادته مثة تتضمن اإلخبار عن عداوة بينه وبني املشهود عليه وال كذلك ههنا
ألن  (أعتق عبدين مث شهدا على املعتق أنه غصبهما مل تقبل شهادهتما (10)وإذا): قال

 . (11)قبوهلا يفضي إىل عدم قبوهلا
مل تقبل  (13)غري الكفر أو لنقصان مروءة فتاب (12)ومن ردت شهادته مبعصية): قال

 .(شهادته حىت يستمر على التوبة سنة
  (17)الباطن (16)التوبة يف (15)هناأراد هبا الشيخ ه (14)اعلم أن التوبة 

  (2)آدمي وال حد (1)فإن كانت املعصية ال تتعلق حبق ،وربه (19)اليت بني العبد (18)وهي 

 ــــــــــــــ
  .317-13/316، البيان 3/448: املهذب (  انظر1)
 / ب من "ج".303(  هناية ل 2)
 (  يف "ج" ) الثاين (.3)
 (  يف "ج" ) ابلنية (.4)
 (  يف "ب" ) الثاين (.5)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".6)
 (  يف "ج" ) ويفارق (.7)
 (  يف "ج" ) هنا (.8)
  درين السابقني.املص (  انظر9)
 (  يف "ج" ) فإذا (.10)
  .487-3/486: املهذب (  انظر11)

 (  يف "ج" ) ملعصية (.12)
 (  ) فتاب ( ليست يف "ب".13)
 (  يف "ب" زايدة ) هنا (.14)
 (  ) ههنا ( ليست يف "ب" ويف "ج" ) هنا (.15)
 (  ) يف ( ليست يف "ج".16)
 (  يف "ج" ) الباطنة (.17)
 دة ) التوبة (.(  يف "ج" ) زاي18)
 (  يف "ج" زايدة ) وبني (.19)
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ما فعل  (5)منها أن يقلع عنها ويندم على/ (4)فالتوبة ،(3)كاالستمتاع ابألجنبية فيما دون الفرج
من  (7)يربأ (6)ن يضم إىل ذلك أبنويعزم على أن ال يعود إىل مثلها، وإن تعلق هبا حق آدمي فأ

فاألوىل أن  ،تعلق هبا حد (8)وإن ،فإن عجز عن ذلك نوى فعله عند القدرة ،حق اآلدمي
املعصية فعال كالقتل والزان  (9)نظرت فإن كانت/ ،يسرت على نفسه فإذا حتققت التوبة الباطنة
   لقوله تعاىل: ؛(10)اعترب لقبول الشهادة إصالح العمل

    
   (11)  وقدر أصحابنا مدة إصالح

 ،فيظهر فيها إصالح سريرته ،األحوال (14)فيها الفصول األربعة وتتغري (13)لتمر (12)العمل بسنة
  .(16)الشرع كالزكاة والدية واجلزية والعنة (15)وألن السنة متعلق أحكام يف

، واختار الغزايل التقدير مبدة تظهر فيها (18)من قدر ستة أشهر (17)ومن أصحابنا

 = ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) هبا حق (.1)
 (  ) وال حد ( ليست يف "ب".2)
 (  يف "ج" ) التوبة (.3)
 (  يف "ب" ) والتوبة (.4)
  0/ أ من " أ "273(  هناية ل 5)
 (  يف "ب" و "ج" ) أن (.6)
 (  يف "ج" ) برئ (.7)
 (  يف "ج" ) فإن (.8)
 / ب من "ب".194 (  هناية ل9)
  .39-13/38، فتح العزيز 319-13/318، البيان 8/278، التهذيب 449-3/448: املهذب (  انظر10)
 ( من سورة آل عمران. 89( من اآلية )11)
 (  يف "ج" ) ابلسنة (.12)
 (  يف "ب" ) ليستمر ( ويف "ج" ) ليتم (.13)
 (  يف "ب" زايدة ) فيها (.14)
 (  ) يف ( ليست يف "ب".15)
  .4/585، مغين احملتاج 13/40، فتح العزيز 3/449: املهذب (  انظر16)
 (  يف "ج" ) األصحاب (.17)
  .11/248: روضة الطالبني (  انظر18)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

792 

  .(5)سريرته (4)إصالح (3)أحوال (2)بقرائن (1)القرائن
ألنه ملا حكم  ؛فالتوبة منها أن أييت ابلشهادتني ،كانت املعصية قوال كالكفر  (6)وإن

  .(7)كانت توبته منه ابلقول  ،بفسقه ابلقول
  :(9)يف ذلك القول(8)ة منه ابلقول طردا للقاعدة، واختلفوإن كان قذفا فقد قيل: التوب

: ) ؛ ]لقوله (10)هو أن يقول كذبت فيما قلت وال أعود إىل مثله :فقال أبو إسحاق
  .(11)توبة القاذف إكذابه نفسه ([

كنت    (12)وال يقول  ،هو أن يقول قذيف له كان ابطال :وقال أبو علي ابن أيب هريرة
فيعصي به  (14)كذاب  (13)فيكون هذا القول منه ،صادقا يف القذف جلواز أن يكون ؛كاذاب

  .(16)إىل إصالح العمل (15)فيحتاج

 ــــــــــــــ
 (  ) القرائن ( ليست يف "ج".1)
 (  يف "ب" ) قرائن (.2)
 (  ) أحوال ( ليست يف "ب".3)
 (  يف "ج" ) صالح (.4)
  .334-4/333: الوسيط (  انظر5)
 (  يف "ج" ) فإن (.6)
  .13/42، فتح العزيز 3/449: املهذب (  انظر7)
 (  يف "ج" زايدة ) أصحابنا (.8)
 (  ) القول ( ليست يف "ب".9)
هذه النسبة إىل أيب إسحاق وهم من الشارح؛ ألن الصحيح أن هذا قول أيب سعيد اإلصطخري، وقول أيب إسحاق  ( 10)

، روضة 13/40، فتح العزيز 13/320، البيان 3/449هور. انظر: املهذب كقول أيب علي ابن أيب هريرة واجلم
  .4/584، مغين احملتاج 11/248الطالبني 

 ب".(  ما بني املعقوفني سقط من "11)
 "ب" زايدة ) إين (. (  يف12)
 (  ) منه ( ليست يف "ب".13)
 "ج" ) كاذابً (. (  يف14)
 (  يف "ج" ) وحيتاج (.15)
 .11/248، روضة الطالبني 13/40هو قول اجلمهور. انظر: فتح العزيز وهذا هو األصح، و ( 16)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

793 

  .(2)(1)وقيل: ال بد من اإلصالح
وإن ، (4)منه (3)فيستربئ ،الصواب أن يقال إن علم أن ذلك حرام فهو فاسق :قال الغزايل

  .(7)ءإىل االستربا(6)مباح فال حاجة/ (5)ظن أن هذا الصدق يف القول
يشرتط وهو الذي  :أحدمها :ويف اشرتاط االسترباء يف التوبة من شهادة الزور وجهان

 . (8)اختاره العراقيون
شهادهتم مث  (11)فردت/ (10)حقيف شهد الكافر أو الصيب أو العبد  (9)وإذا): قال

أسلم الكافر وبلغ الصيب وعتق العبد وأعادوا تل  الشهادة قبلت ولو شهد الفاسق 
مث اتب وحسنت طريقته وأعاد تل   (15)شهادته (14)فردت (13)من ل مروءة له حبق (12)أو

يلحقهم هتمة يف إعادة  (16)فال ،أن مثة ال عار عليهم يف رد شهادهتم :والفرق (الشهادة مل تقبل
  .(18)خبالفه (17)الشهادة وههنا

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) إصالح العمل و ( بدل من ) اإلصالح (.1)
  املصدرين السابقني. (  انظر2)
 (  يف "ب" ) فيتربأ (.3)
 (  ) منه ( ليست يف "ج".4)
 (  ) القول ( ليست يف "ب".5)
 0/ ب من " أ "273(  هناية ل6)
  .4/334: الوسيط ظر(  ان7)
  .11/249، روضة الطالبني 13/41وهو األصح. انظر: فتح العزيز ( 8)
 (  يف "ب" ) فإذا (.9)
 ق (.حب" ) ب"و  "أ  "(  يف 10)
 / أ من "ب".195(  هناية ل 11)
 (  يف "ب" ) و (.12)
 (  ) حبق ( ليست يف "ج".13)
 (  يف "ج" ) وردت (.14)
 (  يف "ج" ) شهادهتم (.15)
 يف "ب" ) وال (. ( 16)
 (  يف "ج" ) وهنا (.17)
  .13/44، فتح العزيز 3/450: املهذب (  انظر18)
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 . (2)كان معلنا ابلفسق قبلت  (1)وقيل: إن
جلراحة قبل الندمال فردت شهادته، مث اندمل وإن شهد الوارث ملورثه اب): قال
 (9)بل للتهمة/ (8()7)مل ترد ملعرة (6)شهادته (5)ألن (الشهادة فقد قيل: تقبل (4)وأعاد (3)اجلرح

ألهنا شهادة ردت للتهمة  ؛(12)بوهو ظاهر املذه (وقيل: ل تقبل) ،(11)(10)وقد زالت التهمة
 .(13)اتب فأشبهت شهادة الفاسق إذا

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) إذا (.1)
  .13/44، فتح العزيز 13/322: البيان (  انظر2)

 (  ) اجلرح ( ليست يف "ب".3)
 ) تلك (.زايدة  "أ  " (  يف4)
 (  ) الهنا ( ليست يف "ب" و "ج".5)
 ادة ( وليست يف "ج".(  يف "ب" ) شه6)
 (  يف "ج" ) ملعرية (.7)
ََعرَّة: بفتح امليم والعني وتشديد الراء مع فتحها، األمر القبيح املكروه واألذى. انظر: لسان العرب  ( 8)

 .10/91امل
 / أ من "ج".304(  هناية 9)
 (  ) وقد زالت التهمة ( ليست "ب".10)
  .13/323، البيان 3/450: املهذب (  انظر11)
  .11/242، روضة الطالبني 13/33وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 12)

  املصدرين السابقني. (  انظر13)
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 لفص
وتقبل يف املال وما يقصد به املال كالبيع واإلجارة والرهن واإلقرار والوصب ) :قال

  لقوله تعاىل: (رجل وامرأاتن (3)أو (2)رجالن (1)وقتل اخلطأ
   

   
   

  
    

   
    (4)  فنص على

 . (5)وقسنا عليه ما عداه ،ذلك يف السلم
 أن النيب ) ملا روى عمرو بن دينار عن ابن عباس  (وشاهد وميني املدعي): قال

 (8)وينبغي أن تقدم/ ،(7)وكان ذلك يف األموال :قال ابن دينار ،(6)(ى ابلشاهد واليمنيقض
 . (9)شهادة الشاهد وتعديله على اليمني

حمق وهو  (11)أان (10)/: فيقول ،وجيب أن يصدق الشاهد يف ميينه :قال اخلراسانيون
  .(12)صادق

 ــــــــــــــ
 ) شهادة (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف1)
 (  يف "ب" ) رجلني (.2)
 (  يف "ب" و "ج" ) و (.3)
 ( من سورة البقرة. 282( من اآلية )4)
  .4/588مغين احملتاج ، 13/330، البيان 3/452: املهذب (  انظر5)
 (. 1712رقم )ب القضاء ابليمني والشاهد، األقضية، ابب كتاب  ،(3/1337)مسلم من حديث ابن عباس (  أخرجه6)

  .13/338، البيان 17/73: احلاوي الكبري (  انظر7)

 / ب من "ب".195(  هناية ل 8)
  .4/341: الوسيط (  انظر9)
  0/ أ من " أ "274(  هناية ل 10)
 يف "ب" ) إين (. ( 11)
  .4/591، مغين احملتاج 13/339، البيان 4/341: الوسيط (  انظر12)
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  .(2)فيه ثالثة أوجه (1)اهد أو ابليمني أو هبمامث احلكم ابلش
أنه إن قدر على  :وحكى يف احلاوي وجها آخر ،ويظهر أثر اخلالف يف الغرم عند الرجوع

 . (5)(4)مل حيكم له ابلشاهد واليمني (3)البينة الكاملة
ألن املقصود منه متليك  (وأما الوقف فقد قيل: يقبل فيه ما يقبل يف املال): قال

  (ينتقل إىل ايآدمي قبل وقيل: إن قلنا)، (7)منفعة الوقف فأشبه اإلجارة (6)قوف عليهاملو 
 .(9)كالعتق  (وإن قلنا ينتقل إىل هللا تعاىل مل يقبل) (8)كالبيع
كالنكاح والطالق والعتاق ) ،أي ويطلع عليه الرجال (وما ل يقصد به املال): قال 

إليه وقتل العمد وسائر احلدود غري حد الزان ل  (11)والوصية (10)والنسب والولء والوكالة
 وشاهدي عدل (13): ) ال نكاح إال بويل مرشدلقوله  ((12)يقبل فيه إل شاهدان ذكران

 صلى هللا عليه عهد رسول هللا  (15)جرت السنة يف : "، وعن الزهري أنه قال(14)(

 ــــــــــــــ
 "ب" ) أيها (. (  يف1)
  .11/278، روضة الطالبني 13/91أصحها: أن احلكم يقع هبما معاً. انظر: فتح العزيز   (2)
 (  يف "ب" ) العادلة (.3)
 (  يف "ب" ) أو ابليمني (.4)
  .17/74كبري : احلاوي ال(  انظر5)
 (  ) عليه ( ليست يف "ج".6)
  .13/101، فتح العزيز 8/241، التهذيب 3/454، املهذب 17/88: احلاوي الكبري (  انظر7)

  .8/241، التهذيب 3/454، املهذب 17/88: احلاوي الكبري (  انظر8)

 .11/284البني ، روضة الط13/101، فتح العزيز 3/454، املهذب 17/88: احلاوي الكبري (  انظر9)

يف الشرع: هي تفويض ما له فعله مما يقبل النيابة إىل غريه ، و الوكالة: يف اللغة: بفتح الواو وكسرها، مبعىن التفويض واحلفظ  (10)
 .271، كفاية األخيار: 230ليحفظه يف حال حياته. انظر: حترير ألفاظ التنبيه: 

 (  يف "ب" ) والرضى به ( ويف "ج" ) والوصااي (.11)
 (  يف "ب" ) حرار (.12)
 (  ) مرشد ( ليست يف "ب".13)
( يف كتاب 1/605)وابن ماجة يف (، 2085( يف كتاب النكاح، ابب يف الويل، رقم احلديث )2/568)أخرجه أبو داود   (14)

ء ال ( يف كتاب النكاح، ابب ما جا2/407(، والرتمذي يف )السنن()1881النكاح، ابب ال نكاح إال بويل، رقم احلديث)
إال  كلهم من حديث أيب موسى األشعري   (7/112الكربى ()(، والبيهقي يف )السنن 1101نكاح إال بويل، رقم احلديث )

 ( مبجموع شواهده.6/235، وصححه األلباين يف )إرواء الغليل( )البيهقي فمن حديث جابر
 (  يف "ج" ) على (.15)
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 وقسنا ، (2)" ال تقبل شهادة النساء يف احلدود (1)واخلليفتني من بعده أن لموس
 ألهنا يف ؛وال نظر إىل رجوع العفو عن القصاص والوكالة والوصية إىل املال ،(4)الباقي (3)عليه

 .(6)والصحيح أن األجل من حقوق املال ،(5)نفسها سلطنة ووالية وليس مبال
ولو  ،شهد يف قتل العمد شاهد وامرأاتن، مل يثبت القصاص ول الدية (7)إن)و : قال

والفرق أن السرقة توجب  (املال (8)مل يثبت القطع ويثبت/ ،شهد يف السرقة شاهد وامرأاتن
أحدمها  (10)فجاز أن يثبت ،عن اآلخر (9)يس أحدمها بدالالقطع واملال على سبيل اجلمع ول

 (11)دون اآلخر خبالف قتل العمد فإنه على أحد القولني يوجب أحد األمرين ال بعينه فتعيني
، وعلى القول اآلخر الدية بدل عن القصاص، فإذا مل يثبت القصاص مل (13)ينافيه (12)املال/

 .(14)تثبت الدية
 . (15): أنه ال يثبت املال يف السرقة أيضاوحكى اخلراسانيون قوال آخر

 فادعى رجل أهنا أم  ،وإن كان يف يد رجل جارية هلا ولد): قال 

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) أنه (.1)
 .(15402، رقم احلديث )هادة النساء مع الرجال(  يف ابب هل جتوز ش8/329 )املصنف( )أخرجه عبد الرزاق يف  (2)
 (  ) عليه ( ليست يف "ج".3)
 (  يف "ج" زايدة ) على ذلك (.4)
  .13/48، فتح العزيز 219-8/218، التهذيب 4/335، الوسيط 9-17/8: احلاوي الكبري (  انظر5)
  .11/254، روضة الطالبني 13/50 وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 6)

 إن (.ف" ) ب"و  "أ  "(  يف 7)
 / أ من "ب".196(  هناية ل 8)
 (  يف "ج" ) بدل (.9)
 (  يف "ج" ) توجب (.10)
 (  يف "ج" ) فتعنّي (.11)
 0/ ب من " أ "274(  هناية ل 12)
 (  ) ينافيه ( ليست يف "ب".13)
  .13/51، فتح العزيز 453-3/452: املهذب (  انظر14)
  .13/332. انظر: البيان -هللا رمحهما-نقله العمراين حكايًة عن املسعودي ( 15)
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  (1)ولده وولدها منه وأقام شاهدا وامرأتني أو شاهدا
 وتعتق مبوته  (2)ألهنا مملوكته (قضي له هبا ،وحلف معه

تان ]ألن الشاهد واليمني ال يكتفى أحدمها: ال يثب (ويف نسب الولد وحريته قولن) ،(3)إبقراره
، والثاين: يثبتان؛ (8)على ملك املدعى عليه (7)الولد ابقيا (6)[(5)، فعلى هذا يكون(4)هبما فيهما

 . (9)ألن الولد مناء األم، فيتبعها يف احلكم، فيحصل العتق والنسب إبقراره
أما الزان؛  (من الرجالول يقبل يف حد الزان واللواط وإتيان البهيمة إل أربعة ) :قال

إن وجدت مع  (10)رأيت/أن سعد بن عبادة قال: اي رسول هللا: أَ  فلما روى أبو هريرة 
للواط ، وقسنا عليه ا(13)) نعم ( حىت آيت أبربعة شهداء ن قال: (12) رجال فأمهله (11)أهلي

وإتيان البهيمة؛ ألنه فرج حيوان جيب ابإليالج فيه العقوبة، فاعترب يف الشهادة عليه أربعة  
 . (14)كالزان

ألنه  (قبل فيه شاهدان (15)وقيل: إن قلنا أن الواجب يف إتيان البهيمة التعزير/): قال

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" زايدة ) واحداً (.1)
 (  يف "ب" ) مملوكة (.2)
  .4/594، مغين احملتاج 13/93، فتح العزيز 4/344، الوسيط 3/453: املهذب (  انظر3)
 (  ) فيهما ( ليست يف "ج".4)
 ست يف "ج".(  ) يكون ( لي5)
 (  يف "ب" ) ألن احلرية والنسب ال يثبت إال بشهادة رجلني فيكون ( بدل ما بني املعقوفني.6)
 (  يف "ج" ) يبقى الولد (.7)
  .13/94، فتح العزيز 13/334، البيان 3/453: املهذب (  انظر8)

  .4/592، مغين احملتاج 13/93، فتح العزيز 4/344، الوسيط 3/453: املهذب (  انظر9)

 / ب من "ج".304(  هناية ل 10)
 (  يف "ب" و "ج" ) امرأيت (.11)
 (  يف "ج" ) أفأمهله (.12)
  0(1498رقم احلديث ) اللعان، ( يف كتاب2/1135) (  أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة 13)
  .2/617، فيض اإلله املالك 13/46، فتح العزيز 13/325، البيان 3/451: املهذب (  انظر14)
 / ب من "ب".196(  هناية ل 15)
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وبة ال يدل ألن نقصان العق (وليس بشيء) ،(1)ال يلحق به يف احلد فال يلحق به يف الشهادة
 . (2)على نقصان الشهادة كزان األمة

لقصة  (وإن شهد ثالثة ابلزان وجب على الشهود حد القذف يف أحد القولني) :قال
ألن  ؛خيالف القذف الصريح، و (6()5()4)حلديث أيب بكرة ؛وتقبل منه الرواية قبل التوبة ،(3)املغرية

  .(8)علم ابالجتهاد (7)الفسق مثة علم يقينا وههنا
  (10)./(9)ألن الشهادة على الزان أمر جائز فال يوجب العقوبة ؛وال جيب يف الثاين

ألنه ال جتوز  (وإن شهد أربعة أحدهم الزوج فقد قيل: حيد الزوج قول واحدا): قال

 ــــــــــــــ
  .13/325، البيان 3/451، املهذب 17/237: احلاوي الكبري (  انظر1)
  .4/588، مغين احملتاج 3/451، املهذب 17/237: احلاوي الكبري (  انظر2)
بت ريح ففتحت أن أاب بكرة وزايدا وانفعا وشبل بن معبد كانوا يف غرفة واملغرية يف أسفل الدار فهيشري الشارح إىل   (3)

الباب ورفعت السرت فإذا املغرية بني رجليها فقال بعضهم لبعض قد ابتلينا فذكر القصة قال فشهد أبو بكرة وانفع 
أليس قد جلدمتوين قال بلى قال فأان  إال زايدا فقال أبو بكرة  وشبل وقال زايد ال أدري نكحها أم ال فجلدهم 

ده أيضا فقال علي إن كانت شهادة أيب بكرة شهادة رجلني فارجم صاحبك أشهد ابهلل لقد فعل فأراد عمر أن جيل
 . وإال فقد جلدمتوه يعين ال جيلد اثنيا إبعادته القذف

، يف اببعزل املغرية بن شعبة عن ( يف كتاب معرفة الصحابة 561-4/560أخرج القصة احلاكم يف )املستدرك( )
( يف كتاب احلدود، يف ابب شهود الزان إذا مل 8/235نن الكربى( )(، والبيهقي يف )الس5948واليته، رقم األثر )

  يكملوا أربعة.
 0( يف كتاب: الشهادات، يف ابب: شهادة القاذف والسارق والزاين 2/936البخاري تعليقاً )كذلك   اأخرجهو 

 (  يف "ج" ) بكر (.4)
أسلم يوم الطائف، وكان   ،موىل رسول هللا(  هو نفيع بن احلارث بن كلدة بن عمرو بن عالج الثقفي، أبو بكرة، 5)

، اإلصابة 6/35( هـ. انظر: أسد الغابة 52كثري العبادة مات، وهو ممن سكن البصرة من الصحابة وتويف هبا سنة: )
6/467. 

 ( يف كتاب احلدود، ابب شهود الزان إذا مل يكملوا أربعة. 8/235أخرجه البيهقي يف )السنن( )  (6)
 هنا (.(  يف "ج" ) و 7)
  .13/327: البيان (  انظر8)
  .4/205، مغين احملتاج 11/170، فتح العزيز 3/451، املهذب 17/32: احلاوي الكبري (  انظر9)
  0/ أ من " أ "275(  هناية ل 10)
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 (2)إلتيان اجلميع بلفظ (ويف الثالثة قولن، وقيل: يف اجلميع قولن) ،(1)شهادته عليها
 . (4)(3)الشهادة

، (5)كغريه من األقارير  (ويف اإلقرار ابلزان قولن أحدمها: يثبت بشاهدين) :قال
فعل الزان فاعترب فيه أربعة كالشهادة على  (6)ألنه سبب يثبت به (والثاين: ل يثبت إل أبربعة)

 . (7)الزان
والعيوب اليت حتت  (8)ويقبل فيما ل يطلع عليه الرجال كالرضاع والولدة): قال
 (وأربع نسوة (11)وامرأاتن (10)شهادة رجلني ورجل) ،وشبههما (9)كالرتق والقرنأي   (الثياب

فلو مل تقبل فيه شهادة  ،(12)]فألن الرجال ال يطلعون على ذلك يف العادة ؛أما النساء املنفردات
  .(16)(15)إثباهتا (14)لتعذر ،(13)النساء املنفردات[

وإذا قبل فيه النساء املنفردات  ،برجل واحد (17)رأتنيفألن شهادة ام ؛وأما اعتبار األربع
 ــــــــــــــ
  .11/171، فتح العزيز 329-13/328، البيان 3/451: املهذب (  انظر1)
 (  يف "ج" ) ابللفظ (.2)
 ليست يف "ج".(  ) الشهادة ( 3)
  .13/329، البيان 3/451: املهذب (  انظر4)
  .2/412، فتح اجلواد 13/46، فتح العزيز 3/451، املهذب 17/8: احلاوي الكبري (  انظر5)

 (  ) به ( ليست يف "ب" و "ج".6)
  .13/46، فتح العزيز 13/325، البيان 3/451، املهذب 17/8: احلاوي الكبري (  انظر7)
 " ) كالوالدة والرضاع (.(  يف "ب8)
( الَقَرن: بفتح القاف والراء، يقال َقرِنت املرأة قـََرانً، إذا كان يف فرجها قـَْرن، وهو عظم مانع من ولوج الذكر. انظر: 9)

 . 329معجم لغة الفقهاء: 
 (  يف "ج" زايدة ) ورجل (.10)
 (  يف "ب" و "ج" ) وامرأتني (.11)
 (  يف "ج" ) الغالب (.12)
 ا بني املعقوفني سقط من "ب".(  م13)
 (  يف "ب" ) فلتعذر (.14)
 (  يف "ب" ) إتياهنا (.15)
  .8/312، هناية احملتاج 3/454، املهذب 17/8: احلاوي الكبري (  انظر16)
 (  يف "ب" ) املرأتني (.17)
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 .(5)(4)األوىل (3)بطريق (2)والنساء (1)فالرجال املنفردون والرجال

 ــــــــــــــ
 (  ) والرجال ( ليست يف "ج".1)
 (  يف "ب" ) مع النساء ( ويف "ج" ) دون النساء (.2)
 بطريق ( ليست يف "ج". (  )3)
 (  يف "ج" ) أوىل (.4)
  .2/618، فيض اإلله املالك 4/590، مغين احملتاج 13/49، فتح العزيز 3/454: املهذب (  انظر5)
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 باب تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة
لقوله  ((5)يقع به العلم (4)إل مبا) ،(3)للشهادة (2)أي ((1)ول يصح التحمل) :قال

        تعاىل:
  (6) (11)(10)ومامل تعلم (9)وما مل ترَ  (8)ما مل تسمع(7)قال قتادة: ال تقل ،

قال: ) على  .( قال: نعمعن الشهادة فقال: )هل ترى الشمس (12)رجل وسأل النيب 
 .(15)( فاشهد أو فدع (14)هذا (13)مثل

وقد يلحق الظن به للحاجة على ما سيتضح إن  ،واعلم أن هذا هو األصل يف الشهادة
 شاء هللا تعاىل.

إذ  ((17)فيه إل ابملشاهدة (16)فإن كان فعال كالزان والوصب مل يصح التحمل) :قال 
 ــــــــــــــ
 "ب" ) حتمل (. (  يف1)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".2)
 "ب" ) الشهادة ( و ) للشهادة ( ليست يف "ج". (  يف3)
 ."ج" ) فيما ( (  يف4)
 "ج" ) العلم به (. (  يف5)
 ( من سورة اإلسراء. 36( من اآلية )6)
 "ج" ) يقبل (. (  يف7)
 "ج" ) يسمع (. (  يف8)
 "ج" ) ير (. (  يف9)
 "ج" ) يعلم (. (  يف10)
  (.3/40(، وابن كثري يف )تفسريه()5/92( )ذكره عن قتادة البغوي يف )تفسريه( 11)
 (. "ب" ) رجل النيب  (  يف12)
 "ج" ) مثلها (. (  يف13)
 (  ) هذا ( ليست يف "ج".14)
(، والبيهقي يف )السنن الكربى( 4/18(، وأبو نعيم يف )احللية( )4/69أخرجه العقيلي يف )الضعفاء( )  (15)

(، 9/434( يف كتاب الشهادات، ابب التحفظ يف الشهادة والعلم هبا، وضعفه ابن حزم يف احمللى )10/156)
 (. 479-4/478حجر يف )التلخيص احلبري( )وكذلك احلافظ ابن 

 (  يف "ج" ) الشهادة (.16)
 (  يف "ج" ) ابملعاهدة (.17)
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 . (1)هبا حيصل العلم فيه
الثياب لتحمل الشهادة جاز على  (3)أراد أن يعتمد النظر إىل ما حتت/ (2)نفإ): قال

ومل ينكر عليهم  (4)ألهنم تعمدوا النظر إىل فرج املغرية واملرأة وشهدوا بذلك (ظاهر النص
 (7)حتت الثياب تقبل فيها (6)ألن الزان مندوب إىل سرته والعيوب اليت (وقيل: ل جيوز) ،(5)ذلك

 . (8)ات فال حاجة إليهالنساء املنفرد
 (9)لالفتقار إىل الرجال يف الشهادة (وقيل: ل جيوز يف غري الزان وجيوز يف الزان): قال

ألن الزان مندوب إىل  ؛وقيل: جيوز يف غري الزان وال جيوز يف الزان .(12)(11)الزان دون غريه (10)على
 . (14)غريه (13)سرته دون
 (د من مشاهدة العاقد واملقر ومساع كالمهماكان عقدا أو إقرارا فال ب  (15)وإن): قال
 . (17)حيصل العلم فيهما (16)إذ بذلك

 ــــــــــــــ
  .4/1840، عجالة احملتاج 8/223، التهذيب 3/455: املهذب (  انظر1)
 (  يف "ج" ) وإن (.2)
 0/ ب من " أ "275(  هناية ل 3)
 (  ) وشهدوا بذلك ( ليست يف "ب".4)
  .13/351، البيان 3/455، املهذب 17/20الكبري : احلاوي (  انظر5)
 (  ) اليت ( ليست يف "ب".6)
 (  يف "ج" ) فيه (.7)
  املصادر السابقة. (  انظر8)

 (  ) الشهادة ( ليست يف "ب" و "ج".9)
 (  ) على ( ليست يف "ج".10)
 (  يف "ج" ) غريهم (.11)
  .13/351ن ، البيا3/455، املهذب 17/20: احلاوي الكبري (  انظر12)
 (  يف "ج" ) خبالف (.13)
  .13/351، البيان 3/455: املهذب (  انظر14)
 (  يف "ج" ) فإن (.15)
 (  يف "ج" ) هبما (.16)
  .13/352، البيان 3/455: املهذب (  انظر17)
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 (1)وإن كان ]نسبا أو موات أو ملكا مطلقا جاز أن يتحمل فيه ابلستفاضة[): قال
 .(3)اليقني فيه (2)أما النسب فلعدم القدرة على (من غري معاينة

 (8)/(7)إذا كان من جهة (6)أما ،األب (5)إذا كان من جهة (4)واعلم أن هذا يف النسب/
 . (11)فيهما (10)فألجل املشقة يف اعتبار التعيني ؛وأما املوت وامللك املطلق ،(9)األم فهو كالنكاح

 ((12)وأما النكاح والوقف والعتق والولء فقد قيل: يشهد فيها ابلستفاضة) :قال
  .(13)ألن هذه األشياء تستفيض بني الناس وتدوم ؛واختاره صاحب الشامل

تشهد ابمللك إذا اجتمع  :(14)وقال ،واختاره الغزايل ،كالبيع واإلقرار  (وقيل: ل يشهد)
 . (15)اليد والتصرف والتسامع

  .(17)[(16)]إذ احلق يثبت هبما (وأقل ما تثبت به الستفاضة اثنان): قال
عدد حمصور  (18)وليس وقيل: ال بد من عدد يقع العلم خبربهم وذلك عدد التواتر

 ــــــــــــــ
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".1)
 (  ) القدرة على ( ليست يف "ج".2)
  .13/66، فتح العزيز 8/223، التهذيب 3/455، املهذب 17/35: احلاوي الكبري (  انظر3)
 / ب من "ب".197(  هناية ل 4)
 (  يف "ج" ) جانب (.5)
 (  يف "ب" ) فأما (.6)
 (  يف "ج" ) جانب (.7)
 / أ من "ج".305(  هناية ل 8)
  .11/267، روضة الطالبني 13/67، فتح العزيز 4/339: الوسيط (  انظر9)
 نّي (.(  يف "ج" ) التع10)
  .13/352، البيان 466-3/455، املهذب 17/36: احلاوي الكبري (  انظر11)
 (  يف "ب" ) ابالستفاضة فيها (.12)
  .13/355. انظر: البيان -هللا رمحهما-نقله عنه العمراين ( 13)
 "ب" ) قال (. (  يف14)
  .4/340: الوسيط (  انظر15)
  .13/69، فتح العزيز 3/456، املهذب 17/35: احلاوي الكبري (  انظر16)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".17)
 (  يف "ج" زايدة ) ذلك (.18)
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  .(1)معني
على شهادة  (2)فعلى هذا ال يكفي يف التعريف اثنان بل طريقه أن يشهد على اجللية أو

 . (3)االثنني
ومفهومه  .(6)األخبار (5)أن تكثر هبا (4)ظاهر كالم الشافعي يقتضي/ :قال ابن الصباغ

  (10)التواتر (9)وإن مل يبلغوا عدد ،(8)إذا كثرت األخبار حبيث يقع يف قلبه صدقها (7)أنه
 . (11)كفى

]أي من  ((13)من غري معارضة (12)وإن رأى رجال يتصرف يف دار مدة طويلة): قال
 (15)ألن اليد والتصرف ابلنقض (جاز أن يشهد له ابليد واملل ) ،(14)غري منازعة[

وقيل: يشهد له ابليد دون املل  وهو )، (17)واإلجارة واإلعارة دليل امللك (16)والعمارة
فال يشهد ابمللك مع  ،ن من غري ملك كالوكالة واإلجارةألن ذلك قد يكو  (األصح

 ــــــــــــــ
  .11/368، روضة الطالبني 13/69وهذا هو األصح. انظر: فتح العزيز ( 1)
 (  يف "ب" ) و (.2)
  .13/354: البيان (  انظر3)

  0/ أ من " أ "276(  هناية ل 4)
 (  يف "ج" ) به (.5)
  .13/354. انظر: البيان -هللا رمحهما-ابن الصباغ العمراين  نقله عن( 6)
 (  ) أنه ( ليست يف "ج".7)
 (  يف "ب" ) صدقه ( ويف "ج" ) صدقهم (.8)
 (  يف "ب" ) مبلغ ( و ) عدد ( ليست يف "ج".9)
 (  ) التواتر ( ليست يف "ج".10)
  .13/354: البيان (  انظر11)
 "ب" ) كثرية (. (  يف12)
 "ب" ) معارض (. (  يف13)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".14)
 (  يف "ب" ) ابلقبض (.15)
 (  يف "ج" زايدة ) والعمارة (.16)
  .4/598، مغين احملتاج 4/1842، عجالة احملتاج 13/355، البيان 8/224، التهذيب 3/456: املهذب (  انظر17)
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 .(1)االحتمال
  .(3)املصنف وال تكفي املدة القليلة(2)واعلم أنه ال بد من مدة طويلة كما ذكر

 . (6)والشهرين (5)القليلة كالشهر/ (4)واملدة :قال الشيخ أبو حامد
قال  (ا صاحب احلقومن كانت عنده شهادة يآدمي مل يشهد هبا حىت يطالب هب): قال

وعليه  ،(11)صاحب احلق (10)من املبادرة إذا علم هبا (9)الشاهد (8)ميتنع (7)األصحاب: وإمنا
الكذب  (13)مث يفشو فيه (12): )خريكم قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنمحيمل قوله 

  .(16)قبل أن يسأهلا ( (15)ال يسأهلا وأييت ابلشهادة (14)فيحلف الرجل اليمني

 ــــــــــــــ
  .4/598، مغين احملتاج 4/1842 ، عجالة احملتاج13/355، البيان 3/456: املهذب (  انظر1)
 (  يف "ب" و "ج" ) ذكره (.2)
  املصادر السابقة. (  انظر3)
 (  يف "ب" و "ج" ) املدة (.4)
 / أ من "ب".198(  هناية ل 5)
  .13/354. انظر: البيان -هللا رمحهما-نقله عنه العمراين ( 6)

 (  يف "ج" ) إمنا (.7)
 مينع (.(  يف "ب" ) متتنع ( ويف "ج" ) 8)
 (  يف "ب" ) الشهادة (.9)
 (  يف "ج" ) ابلشهادة (.10)
، 13/34، فتح العزيز 13/270، البيان 8/229، التهذيب 3/435، املهذب 17/57: احلاوي الكبري (  انظر11)

  .4/586مغين احملتاج 
 (  ) مث الذين يلوهنم ( ليست يف "ج".12)
 (  ) فيه ( ليست يف "ب".13)
 مني (."ج" ) ابلي (  يف14)
 (  يف "ب" ) الشهادة (.15)
( يف كتاب الشهادات، يف ابب ال يشهد على شهادة جور إذا 2/938أخرجه البخاري يف )صحيحه( )  (16)

( يف كتاب فضائل الصحابة، يف ابب فضل 4/1964(، ومسلم يف )صحيحه( )2508أ شهد، رقم احلديث )
( يف كتاب النكاح، ابب ال خيلو 7/91)السنن الكربى( )(، والبيهقي يف 2535إخل، رقم احلديث ) ... الصحابة

  .رجل ابمرأة أجنبية، واللفظ له، وكلهم من حديث عمران بن احلصني اخلزاعي 
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: ) أال أخربكم خبري وعليه حيمل قوله  ،(2)صاحب احلق جاز (1)فأما إذا مل يعلم هبا
  .(5)( قبل أن يسأهلا (4)الذي أييت ابلشهادة (3)الشهود

 :أصحهما :يقدح ذلك يف عدالته ن فيه وجهان (9)فهل (8)شهد (7)منعناه فلو (6)فحيث
  .(10)أنه ال يقدح

ولو أعاد تلك الشهادة يف جملس  إىل استرباء احلال، (12)فال حيتاج (11)فإن قلنا يقدح
  .(13)آخر قبلت

حيمل ذلك على  (15)أن من اختفى يف زاوية لتحمل الشهادة ال (14)وال خالف يف
 . (16)الشهادةاحلرص يف 

 .(17)ترد :وقال مالك رمحه هللا
 

 ــــــــــــــ
 (  ) هبا ( ليست يف "ج".1)
 .13/34، فتح العزيز 13/270، البيان 8/229، التهذيب 3/436، املهذب 17/57: احلاوي الكبري (  انظر2)
 الشهداء (.(  يف "ج" ) 3)
 (  يف "ب" ) الشهادة (.4)
،رقم بيان خري الشهود يف ابب ،(يف كتاب األقضية3/1344)  (  أخرجه مسلم من حديث زيد بن خالد اجلهين5)

 . ( وفيه ) خبري الشهداء ( بدل ) خري الشهود(1719احلديث )
 (  يف "ج" ) وحيث (.6)
 (  ) فلو ( ليست يف "ب" و "ج".7)
 "ج" ) فشهد (. (  يف "ب" و8)
 (  يف "ج" ) هل (.9)
  .243-11/242، روضة الطالبني 13/34وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 10)
 (  يف "ج" ) ال يقدح (.11)
 (  يف "ب" ) حاجة (.12)
 .13/271البيان  مع املصدرين السابقني، (  انظر13)
 (  ) يف ( ليست يف "ب".14)
 (  يف "ج" ) فال (.15)
  .4/333وسيط : ال(  انظر16)

 .205، القوانني الفقهية: 10/154: الذخرية (  انظر17)
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 وليس بشيء.  ،(4)رمحه هللا (3)للشافعي (2)دميق هو قول (1)وقيل:/
ومن كانت عنده شهادة يف حد من حدود هللا تعاىل فإن رأى املصلحة يف ): قال
ية رعا (شهد) ،(8)وحنوه (7)الفاحشة(6)مثل أن كان سرتها مغراي للغري على  (5)أي (الشهادة
ألنه مندوب  (أن ل يشهد (12()11)استحب (10)وإن رأى املصلحة يف السرت) ،(9)للمصلحة

 . (16)لقصة املغرية ؛(15)جاز (14)شهد به (13)إىل سرته فإن
فيها فال بد من  (17)ألن الناس خيتلفون (ومن شهد ابلنكاح ذكر شروطه): قال
 يذكر شروطه على أحد الوجهني.  وإن شهد ابإلقرار ابلنكاح مل ،(20)(19)ليتأمل فيها (18)ذكرها/

 ــــــــــــــ
 0/ ب من " أ "276(  هناية ل 1)
 (  ) قدمي ( ليست يف "ب".2)
 (  يف "ب" ) الشافعي (.3)
 روضة الطالبني، 13/34فتح العزيز  انظر:. -هللا رمحه-، واملذهب األول كما أشار الشارح 4/333: الوسيط (  انظر4)

11/243.  
 (  يف "ب" ) شهد ( و) أي ( ليست يف "ج".5)
 (  ) على ( ليست يف "ب" و "ج".6)
 (  يف "ب" و "ج" ) ابلفاحشة (.7)
 (  ) وحنوه ( ليست يف "ب" ويف "ج" ) وغريه (.8)
  .13/271، البيان 3/435: املهذب (  انظر9)
 (  يف "ب" زايدة ) سرت (.10)
 (  يف "ب" ) واستحب (.11)
 ) له (.و "ج" زايدة  "أ  " (  يف12)
 (  يف "ب" ) وإن (.13)
 (  ) به ( ليست يف "ج".14)
  املصدرين السابقني. (  انظر15)
  وقد تقدم ختريج حديثها الواردة فيه.( 16)
 (  يف "ج" ) خمتلفون (.17)
 / ب من "ب".198(  هناية ل 18)
 (  ) فيها ( ليست يف "ج".19)
  .13/359، البيان 3/457: املهذب (  انظر20)
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أنه ارتضع من ثديها أو من لنب حلب منها وذكر  (1)ومن شهد ابلرضاع ذكر): قال
  (3)./(2)الختالف الناس يف ذلك (عدد الرضاع ووقته

شهد ابلقتل ذكر صفة القتل فإن قال ضربه ابلسيف فمات مل حيكم  (4)وإن): قال
منه أو يقول ضربه ابلسيف  (7)مات :حىت يقول)، (6)(5)جلواز أنه مات بسبب آخر (به

  .(8)ألنه حينئذ ينتفي االحتمال املذكور (فقتله
 .(10)فمات مكانه ثبت القتل على املنصوص (9)ولو قال ضربه ابلسيف فأهنر دمه

  .(11)ولو قال: فسال دمه فمات مكانه مل يثبت القتل
 . (12)خبالف السيالنوالفرق أن إهنار الدم سبب ظاهر يف اإلفضاء إىل املوت 

أما ذكر الزاين فلجواز  (وإن شهد ابلزان ذكر الزاين وكيف زىن ويف أي موضع زان) :قال
  ،أن يكون زوجها أو سيدها

َ
فألنه رمبا كان وطئها فيما  ؛وأما ذكر كيفية الزان ، هباين زْ وكذا امل

قال مع ذلك مثل  (14)وإن ،ذكره يف فرجها (13)أدخل :وصرحيه أن يقول ،دون الفرج أو عانقها
 (6)فألنه رمبا ؛(5)املكان (4)ذكر (3)وأما/ ،كان آكد  ،يف البئر (2)والرشاء ،يف املكحلة (1()15)املرود

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) شهد (.1)
  املصدرين السابقني. (  انظر2)
 / ب من "ج".305(  هناية ل 3)
 (  يف "ب" ) ومن (.4)
 (  يف "ج" زايدة ) قال (.5)
  .3/360، البيان 3/457: املهذب (  انظر6)
 ات (.فم" ) ج"و  "أ  "(  يف 7)
  .13/360: البيان (  انظر8)
 "ج". (  ) فأهنر دمه ( ليست يف9)
  .6/28: األم (  انظر10)
  .6/28: األم (  انظر11)
  .13/361: البيان (  انظر12)

 (  يف "ب") أوجل (.13)
 (  يف "ج" ) فإن (.14)
 (  يف "ج" ) امليل (.15)
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  .(10)ثالثة شروط (9)فهذه ،احلد (8)فيسقط (7)اختلف فيه الشهود
ألنه رمبا اختلفوا  ؛الذي زىن فيهأن يذكر الزمان  :(11)وذكر ابن الصباغ شرطا رابعا وهو

 . (12)فيه فيسقط احلد
كما فعل عمر   (15)أي عنه (يبني الشاهد ذل  سأله احلاكم (14)مل/ (13)إن)و : قال

  .(16)رضي هللا عنه يف قصة املغرية
 . (19)(18)احلرز (17)وإن شهد ابلسرقة ذكر جنس املال وقدر النصاب وصفة

 
 . (1)شبهة (21)له فيه (20)ويذكر أنه ال يعلم :قال أبو الطيب

 = ــــــــــــــ
 . 2/417املرود: بكسر امليم وإسكان الراء وفتح الواو، امليل. انظر: الصحاح   (1)
 . 1/348ها وفتح الشني، حبل الدلو. انظر املعجم الوسيط الّرَِشاء: بتشديد الراء مع كسر   (2)
  0/ أ من " أ "277(  هناية ل 3)
 (  يف "ج" ) ذكره (.4)
 (  يف "ج" ) للمكان (.5)
 (  يف "ب" ) إن (.6)
 (  يف "ج" ) الشهود فيه (.7)
 (  يف "ب" ) سقط ( ويف "ج" ) فسقط (.8)
 (  يف "ب" ) وهذه (.9)
  .364-13/363، البيان 3/458، املهذب 236-17/235وط يف: احلاوي الكبري هذه الشر  (  انظر10)
 (  ) وهو ( ليست يف "ج".11)
  .13/364. انظر: البيان -هللا رمحهما-نقله عن ابن الصباغ العمراين   (12)
 إن (.ف" ) ج"و  "أ  "(  يف 13)
 / أ من "ب".199(  هناية ل 14)
 (  ) أي عنه ( ليست يف "ب" و "ج".15)
  .سبق بياهنا( 16)
 (  يف "ج" ) وصفته (.17)
 (  ) احلرز ( ليست يف "ج".18)
  .365-13/364، البيان 3/458: املهذب (  انظر19)
 (  يف "ج" زايدة ) أن (.20)
 (  يف "ب" ) منه ( بدل من ) له فيه (.21)
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 .(2)األصل عدم الشبهة ألن ؛وينبغي أن يكون هذا  كيدا :قال ابن الصباغ

 = ــــــــــــــ
 .10/146 روضة الطالبني يف -هللا رمحهما-النووي نقله عنه ( 1)

  .11/236 فتح العزيز يف -هللا رمحهما- الرافعينقله عنه ( 2)
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 فصل
وجتوز الشهادة على الشهادة يف حقوق ايآدميني ويف حدود هللا عز وجل ) :قال

 .(3)متشوف إىل إسقاطها (2)ألنه ؛، والثاين: ال جيوز(1)كغريها  (قولن أصحهما: أنه جيوز
وأما حقوق هللا تعاىل اليت هي غري  ،هذا القول يف القصاص وحد القذف وقيل: يطرد

وال جيب على الشاهد أن يشهد على  ،فإهنا تثبت ابلشهادة على الشهادة ،احلدود كالزكاة
  .(4)شهادته

لزمه  (8)املؤبد (7)مما ينتقل إىل األعقاب، كالوقف (6)املاوردي: إن كان احلق (5)وقال
 . (10)(9) اإلشهاد على شهادته
فيما  (12): وعندي أنه لو بىن هذا على وجوب اإلسجال على احلاكم(11)قال الشاشي

 . (14)وكتبه احملضر كان أشبه (13)حكم به
 :ول جيوز أن يتحمل الشهادة على الشهادة إل أن يسرتعيه الشاهد أبن يقول): قال

 ــــــــــــــ
  .8/296، حلية العلماء 3/459، املهذب 17/221: احلاوي الكبري (  انظر1)

 (  يف "ج" ) ألنه (.2)
  .11/289، روضة الطالبني 13/110وهذا هو األصح. انظر: فتح العزيز ( 3)
  .4/603، مغين احملتاج 11/289 ، روضة الطالبني13/110، فتح العزيز 367-13/366: البيان (  انظر4)
 (  يف "ب" ) قال (.5)
 (  يف "ب" ) الوقف (.6)
 (  يف "ج" ) كالوقوف (.7)
 (  يف "ج" ) املؤبدة (.8)
 (  يف "ب" زايدة ) يف هذه الصورة (.9)
  .17/220: احلاوي الكبري (  انظر10)
أيب الشيخ ( هـ، أحد أعالم املذهب، تفقه على 429بكر، ولد سنة: ) أمحد بن احلسني الشاشي، أبوحممد بن هو ( 11)

سنة:  -رمحه هللا-(، تويف املستظهري، املعتمد، الشايف يف شرح الشامل، من مصنفاته: ) إسحاق، وابن الصباغ
 .116-115( هـ. انظر: العقد املذهب: 507)

 (  ) على احلاكم ( ليست يف "ج".12)
 (  ) به ( ليست يف "ج".13)
  .8/297: حلية العلماء انظرمحه هللا ـ يف نقله عنه ـ ر (  14)
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 ىعل :يقول (3)وقيل: ال بد أن (شهاديتكذا، فاشهد على   (2)على فالن (1)أشهد أن لفالن
  .(4)ليكون إذان له يف التحمل واألداء ؛شهاديت وعن شهاديت

عدل علي  (6)هو :(5)هل حيتاج أن يقول/ يوهذا نظري اختالف أصحابنا يف املزك
  .(7)ويلن

أو يسمع رجال يشهد على رجل حبق  ،أو يسمع رجال يشهد عند احلاكم حبق)قال: 
 .(احلق كالبيع والقرض (8)جيب به/مضاف إىل سبب 

 (11)منها ثالثة ،(10)مواضع جيوز فيها حتمل الشهادة على الشهادة (9)اعلم أن لنا سبعة
: أن يكون (13)والثاين ،(12)ذكرها الشيخ وأربعة ذكرها غريه، أحدها: أن يراه يشهد عند حمكم

يسمعه يسرتعي : أن (16)والرابع ،: أن يكون حمكما(15)والثالث ،عنده (14)حاكما شهد
  .(17)غريه

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" زايدة ) بن فالن (.1)
 (  يف "ب" زايدة ) بن فالن (.2)
 (  يف "ب" ) وأن (.3)
  .4/603، مغين احملتاج 13/112، فتح العزيز 8/291: التهذيب (  انظر4)
 / ب من "ب".199(  هناية ل 5)
 (  ) هو ( ليست يف "ب".6)
  .13/374بيان : ال(  انظر7)

 0/ ب من " أ "277(  هناية ل 8)
 (  يف "ب" ) سبع (.9)
 (  ) على الشهادة ( ليست يف "ب".10)
 (  يف "ج" ) ثالثة منها (.11)
 (  يف "ج" ) احلكم حبكم ( بدل من ) حمكم (.12)
 (  يف "ج" ) الثاين (.13)
 (  يف "ج" ) يشهد (.14)
 (  يف "ج" ) الثالث (.15)
 لرابع (.(  يف "ج" ) ا16)
  .8/325، هناية احملتاج 13/373، البيان 8/291: التهذيب (  انظر17)
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مل جيز أن  ،لفالن على فالن كذا :فسمع رجال يقول ،لو كان يف دكانه أو سوقه (1)أما
 (2)وحيتمل أنه أراد أنه عليه ،ألنه حيتمل أنه أراد أين أعلم ذلك ابلسماع ؛يشهد على شهادته
  .(6)(5)ذكرانه (4)ملا ؛االحتياط فيه (3)فوجب ،من وعد وعده به
ألن اإلنسان ال  ؛فإنه يشهد على إقراره ،ألف (7)لفالن علي/ :ا لو قالوخيالف م

  .(8)يتساهل يف حق نفسه
أو يضيفه إىل سبب من إتالف أو  ،حىت يسرتعيه (10)إقراره (9)وقيل: ال يشهد على

 بعيد.  (12)وهو ،(11)ضمان أوغري ذلك مما يقطع االحتمال
تعذر حضور شهود األصل ابملوت أو ول جتوز الشهادة على الشهادة إل أن ي): قال
 ،(16)(15)وخوف الغرمي واحلبس كاملرض ،ترك اجلمعة (14)به (13)أي املرض الذي يباح (املرض
يف ذلك  (1)ال يعترب :الشيخ أبو حامد (18)وقال (مسافة تقصر فيها الصالة (17)يفأو الويبة )

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) فأما (.1)
 (  ) أنه عليه ( ليست يف "ب".2)
 (  يف "ب" ) فيجب (.3)
 (  يف "ج" ) مبا (.4)
 (  يف "ج" ) ذكران (.5)
  .13/114، فتح العزيز 13/374، البيان 8/291، التهذيب 345-4/344، الوسيط 3/460: املهذب (  انظر6)
 / أ من "ج".306(  هناية ل 7)
  .13/114، فتح العزيز 8/291، التهذيب 4/345: الوسيط (  انظر8)

 (  يف "ب" ) عليه (.9)
 (  يف "ب" ) إبقراره (.10)
  .4/345: الوسيط (  انظر11)
 (  يف "ب" ) وهذا (.12)
 (  يف "ب" و "ج" ) يبيح (.13)
 يف "ج".(  ) به ( ليست 14)
 (  يف "ب" و "ج" زايدة ) قال (.15)
  .13/120، فتح العزيز 4/346: الوسيط (  انظر16)
 (. إىل(  يف " أ " ) 17)
 (  يف "ج" ) قال (.18)
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  .(2)حد بل املعترب حلوق املشقة يف احلضور غالبا
 .(5)يف ابب الشهادة ال يرتك مع إمكانه (4)ألن األقوى/ ؛(3)التعذروإمنا اعتربان 

 (8)تقبل شهادة الفرع وإن مل يتعذر حضور شاهد :(7)أبو الطيب ابن سلمة (6)قال
  .(9)األصل

 ، وليس بشيء. (11)إذا مات شاهد األصل (10)ال تقبل شهادة الفرع إال :وقال املسعودي
 (13)أراد أن يادي الشهادة على الشهادة، فإن كان حيمل ابلسرتعاء (12)فإن): قال

على  (16)بكذا وأشهدين/ (15)على فالن ابن فالن (14)قال أشهد أن فالن ابن فالن يشهد
قال أشهد أن فالن ابن فالن شهد  (18)، وإن رآه يشهد عند احلاكم حبق(17)شهادته بذل 

 = ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) يتعني (.1)
  .8/297. انظر: حلية العلماء -هللا رمحهما-نقله عن الشيخ أيب حامد الشاشي ( 2)

 ج" ) لتعذر (.(  يف "ب" ) العذر ( ويف "3)
 / أ من "ب".200(  هناية ل 4)
  .17/225: احلاوي الكبري (  انظر5)
 (  يف "ج" ) وقال (.6)
(  هو حممد بن املفضل بن سلمه بن عاصم الضيب البغدادي، أبو الطيب، من أصحاب الوجوه، تفقه على ابن سريج،  7)

 ، طبقات ابن قاضي شهبة. 39انظر: العقد املذهب: ( هـ. 308سنة: ) -رمحه هللا-كان موصوفا بفرط الذكاء، تويف 
 (  ) شاهد ( ليست يف "ب".8)
املنقول عن أيب الطيب أنه إذا كان بني الشاهد وموضع احلكم مسافة القصر، جاز مساع شهادة الفرع، وإن كان   (9)

  .13/368بينهما أقل من ذلك، مل جيز مساع شهادة شاهدي الفرع. انظر: البيان 

 إال ( ليست يف "ب".(  ) 10)
 . 13/368لكنه مل ينسبه له. انظر: البيان  ،-هللا رمحهما-نقل قول املسعودي العمراين  ( 11)
 "ب" و "ج" ) وإن (. (  يف12)
 . 6/180االسرتعاء: من أرعى يرعي ارعاء، تقول أرعين مسعك أي استمع إيل. انظر: لسان العرب   (13)
 "ب" ) شهد (. (  يف14)
 الن ( ليست يف "ب".(  ) ابن ف15)
  0/ أ من " أ "278(  هناية ل 16)
 (  يف "ب" ) بكذا (.17)
 (  ) حبق ( ليست يف "ب".18)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

816 

أي  (حنو ما ذكرانه (2)احلاكم، وإن رآه يشهد حبق مضاف إىل سبب ذكرعند  (1)بكذا
بكذا من مثن مبيع أو غريه على حنو ما  (4)على فالن (3)أشهد أن فالن ابن فالن شهد :يقول

ليكون مؤداي هلا على الوجه الذي ؛ (7)صورة احلال (6)حيكي (5)وكذا يف ابقي املواضع ،مسع منه
  .(10)(9)العدالة (8)ويعرف بذكر شاهد األصل حاله يف ،سادهافتعرف صحتها من ف ،مسعها

  .(12)مل يبني الشاهد كيفية التحمل سأله احلاكم (11)فإن
أشهد على شهادته وله اإلصرار عليه  :أن يقول (13)فلو كان فقيها قال الغزايل: يكفيه

 . (15)سأله احلاكم عنه مل يلزمه بيانه (14)فلو
وكذا كتاب القاضي إىل القاضي؛  (الشهادة من النساءول تقبل الشهادة على ): قال

 . (16)ألن ذلك ليس مندرجا فيما تقبل شهادهتن فيه على ما سبق من القاعدة
ألنه ليس مبال  (ول تثبت شهادة كل واحد من شاهدي األصل إل بشاهدين)قال: 

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) بذلك (.1)
 (  يف "ج" ) شهد (.2)
 (  يف "ج" ) يشهد (.3)
 (  ) على فالن ( ليست يف "ب".4)
 (  ) يف ابقي املواضع ( ليست يف "ج".5)
 (  يف "ج" ) حكى (.6)
 يف "ج" زايدة ) يف ابقي املواضع (.  (7)
 (  ) يف ( ليست يف "ج".8)
 (  يف "ب" زايدة ) قال (.9)
  .4/604، مغين احملتاج 11/295، روضة الطالبني 3/460: املهذب (  انظر10)
 (  يف "ج" ) وإن (.11)
  .17/228مع املصادر السابقة، احلاوي الكبري  (  انظر12)
 (  يف "ب" ) يكفي (.13)
 يف "ج" ) ولو (. ( 14)
  .4/345: الوسيط (  انظر15)
  .8/325، هناية احملتاج 3/459، املهذب 17/226: احلاوي الكبري (  انظر16)
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 . (2)فأشبه الشهادة على الطالق ،إىل املال (1)وال يؤول/
ثنان على أحد الشاهدين مث شهدا على ايآخر، ففيه قولن، فإن شهد ا): قال

ألهنما قاما مقام  (والثاين: ل جيوز)، (3)كما لو شهد على نفسني ابلطالق  (أحدمها: جيوز
  .(5)على احلق مرتني (4)أحد الشاهدين، فلو قاما مقام اآلخر، أشبه ما لو شهد الشاهد الواحد

 :فقوالن (7)وفرعنا على األول ،ت ابلشهادة على الشهادةيثب (6)فلو كان يف الزان وقلنا أنه
كل واحد من   (9)أربعة يف إثبات شهادة (8)أحدمها: يكفي شاهدان، والثاين: حيتاج إىل

  .(10)األربعة
حيتاج إىل ستة  :(11)حيتاج إىل مثانية، والثاين/ :أحدمها :وإن فرعنا على الثاين فقوالن

 . (12)عشر
شهود األصل  (13)ة على الشهادة حىت يثبت عنده عدالةول حيكم ابلشهاد): قال
 (15)شهود األصل (14)ل شهود الفرعفلو عدَّ  ،ألن عدالة الشهود شرط يف احلكم (والفرع

 ــــــــــــــ
 / ب من "ب".200(  هناية ل 1)
  .4/605، مغين احملتاج 13/117، فتح العزيز 13/369: البيان (  انظر2)
  .11/293، روضة الطالبني 118-13/117، فتح العزيز 4/346، الوسيط 3/459: املهذب (  انظر3)

 (  ) الواحد ( ليست يف "ج".4)
  .13/118، فتح العزيز 4/346، الوسيط 3/459: املهذب (  انظر5)
 (  ) أنه ( ليست يف "ج".6)
 (  يف "ب" ) األقوال (.7)
 (  يف "ج" ) البد من ( بدل من ) حيتاج إىل (.8)
 (  ) شهادة ( ليست يف "ج".9)
، روضة الطالبني 13/119، فتح العزيز 372-13/371، البيان 4/346، الوسيط 3/460: املهذب ر(  انظ10)

11/294.  
 0/ ب من " أ "278(  هناية ل 11)
  املصادر السابقة. (  انظر12)
 (  يف "ب" زايدة ) الشهود أي (.13)
 (  يف "ب" ) األصل (.14)
 (  يف "ب" ) الفرع (.15)
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 . (1)جاز
مل حيكم حىت  ،وإن شهد شهود الفرع مث حضر شهود األصل قبل أن حيكم): قال

 .(2)ألنه قدر على األصل فلم حيكم ابلبدل (يسمع من شهود األصل

 ــــــــــــــ
  .373-13/372بيان ، ال4/345: الوسيط (  انظر1)
  .13/376، البيان 4/345، الوسيط 17/225: احلاوي الكبري (  انظر2)
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 باب اختالف الشهود والرجوع عن الشهادة
وجبت له  ،أنه أقر أبلفني (1)وشهد آخر/ ،إذا شهد شاهد أنه أقر أبلف): قال
ألن له هبا شاهدا  (وله أن حيلف ويستحق األلف الثانية) ،(2)التفاقهما عليها (األلف
 .(3)واحدا

 ،ادعى ألفا (6)وإن ،قسب (5)فاحلكم على ما/ ،كان املدعي ادعى ألفني  (4)وقيل: إن
 . (9)ألن املدعي كذبه ؛(8)ابأللفني (7)سقطت شهادة الذي شهد له

أنه زىن هبا يف  (12)وشهد آخران ،(11)أنه زىن هبا يف زاوية (10)وإن شهد اثنان): قال
 .(18)(17)واحد (16)فعل (15)ألنه مل تكمل البينة على ((14)مل يثبت الزان ،(13)زاوية أخرى

 ــــــــــــــ
 / ب من "ج".306(  هناية ل 1)
  .13/377، البيان 3/461: املهذب (  انظر2)
  املصدرين السابقني. (  انظر3)
 (  يف "ج" ) إذا (.4)
 / أ من "ب".201(  هناية ل 5)
 (  يف "ج" زايدة ) كان (.6)
 (  ) له ( ليست يف "ج".7)
 (  يف "ج" ) أبلفني (.8)
  .13/377، البيان 3/461: املهذب (  انظر9)
 (  يف "ج" ) شاهدان (.10)
 (  يف "ج" ) زاويته (.11)
 (  يف "ب" ) آخر (.12)
 (  ) أخرى ( ليست يف "ب".13)
 ) هبا (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف14)
 (  ) على ( ليست يف "ب".15)
 ب" ) فعلى هذا (.(  يف "16)
 (  ) واحد ( ليست يف "ب".17)
  .8/295، التهذيب 3/461، املهذب 17/240: احلاوي الكبري (  انظر18)
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 .(2)ن فيه قوالن القذف حد (1)ب عليهمجيوهل 
أنه زان هبا وهي  (4)وشهد آخران ،أنه زان هبا وهي مطاوعة (3)اناثنوإن شهد ): قال 
ألهنم اتفقوا على زانه، وحاله ال  (يف حق الرجل (5)مل يثبت الزان، وقيل: يثبت الزان ،مكرهة

اوعة غري زانه هبا ألن زانه هبا مط (وليس بشيء)، (7)بكوهنا مطاوعة أو مكرهة (6)خيتلف فيها
 . (9)مكرهة، فلم تكمل البينة على فعل واحد كاملسألة قبلها (8)وهي

أو  ،أنه قذفه ابلعربية (10)خرايآوشهد  ،وإن شهد شاهد أنه قذفه ابلعجمية): قال
مل يثبت  ،أنه قذفه يوم األحد (12)خرايآ (11)وشهد/ ،شهد أحدمها أنه قذفه يوم السبت

 . (13)لى قذف واحدألهنما مل يتفقا ع (القذف
وشهد ايآخر أنه أقر ابلقذف  ،شهد أحدمها أنه أقر ابلقذف ابلعجمية (14)وإن): قال
وشهد ايآخر أنه أقر ابلقذف يوم  ،أو شهد أحدمها أنه أقر ابلقذف يوم السبت ،ابلعربية
  .(15)ألن املقر به واحد وإن اختلفت العبارة (وجب احلد ،األحد

 ــــــــــــــ
 (  ) عليهم ( ليست يف "ب".1)
  .10/108، روضة الطالبني 11/170أصحهما: وجوب حد القذف. انظر: فتح العزيز  ( 2)

 "ب" ) شاهد (.) شاهدان ( ويف  "أ  "(  يف 3)
 (  يف "ب" ) آخر ( ويف "ج" ) اثنان (.4)
 (  ) الزان ( ليست يف "ب".5)
 (  ) فيها ( ليست يف "ب" و "ج".6)
  .10/98، روضة الطالبني 13/379، البيان 3/462: املهذب (  انظر7)

 (  ) وهي ( ليست يف "ب" و "ج". 8)
  .13/379، البيان 3/462: املهذب (  انظر9)
 آخر (." ) ب"و  "أ  "(  يف 10)
  0/ أ من " أ "279(  هناية ل11)
 (  يف " أ " ) آخر (.12)
  .13/379، البيان 3/462، املهذب 17/248: احلاوي الكبري (  انظر13)
 (  يف "ج" ) فإن (.14)
  .13/380، البيان 3/462، املهذب 17/248: احلاوي الكبري (  انظر15)
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 .(2)أنه ال يثبت القذف :(1)وجها آخر االصطخريوحكى 
 ،وشهد ايآخر أنه سرق كبشا أسود ،وإن شهد أحدمها أنه سرق كبشا أبيض): قال 

منه مع  (7)حلف املسروق/ (6)فإن) ،(5)مل يتفقا على سرقة واحدة (4)ألهنما ((3)دمل جيب احل
 تكمل ألنه مل ؛وال تعارض ،(10)بشاهد وميني (9)ألنه يثبت ؛ابلغرم (8)أي (قضي له ،الشاهد
أنه  (13)وشهد آخران ،(12)غدوة (11)خبالف ما لو شهد شاهدان أنه سرق كبشا أبيض ،البينة

  .(15)(14)سرقه بعينه عشية
أن  (17)وشهد آخران ،(16)وإن شهد شاهدان أنه سرق ثواب قيمته عشرة دراهم) :قال

 ألن األولني يقوالن  (لزمه أقل القيمتني ،(18)قيمته عشرون درمها
  ،عشرة (19)عرفنا صفة الثوب وسعر السوق يف ذلك الوقت بعينه

 ــــــــــــــ
 (  ) آخر ( ليست يف "ب".1)
  .17/248. انظر: احلاوي الكبري -هللا رمحهما-اوردي نقله عن اإلصطخري امل (2)
 (. قطع(  يف " أ " ) ال3)
 (  يف "ج" ) إذ (.4)
  .13/380، البيان 8/298، التهذيب 3/462، املهذب 17/245: احلاوي الكبري (  انظر5)

 (  يف "ب" و "ج" ) وإن (.6)
 / ب من "ب".201(  هناية ل 7)
 (  ) أي ( ليست يف "ب".8)
 (  يف "ج" ) ثبت (.9)
  املصادر السابقة. (  انظر10)
 (  يف "ج" ) أسود (.11)
 . 264الغ ْدوة: بضم الغني وإسكان الدال، وهي مابني صالة الصبح وطلوع الشمس. انظر: املصباح املنري:   (12)
 (  يف "ج" ) اآلخر (.13)
 . 10/164خر النهار. انظر: لسان العرب الَعِشيَّة: بفتح العني وكسر الشني وتشديد الياء مع فتحها، آ  (14)
  .13/380، البيان 8/299: التهذيب (  انظر15)
 (  ) دراهم ( ليست يف "ج".16)
 (  يف "ج" ) آخر (.17)
 (  ) درمها ( ليست يف "ج".18)
 (  ) بعينه ( ليست يف "ب" و "ج".19)
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فقد  ،وسعر السوق يف ذلك الوقت بعينه عشرون (2)يقوالن عرفنا صفة الثوب (1)واآلخران
 . (5)(4)ولزمه املتفق عليه وهو األقل ،(3)تعارضت البينتان يف الزايدة فسقطت

شهد شاهدان أنه سرق قطعة ذهب وزهنا  (7)لو :املسألة يف التهذيب عقيب هذه (6)وقال
ألن عند من شهد ابألكثر  ؛ثبت األكثر ابالتفاق ،وشهد آخران أن وزهنا مثن دينار ،ربع دينار
وقد  ،وهي ابالجتهاد (10)القيمة (9)قبلها؛ ألن االختالف مثة يف (8)خبالف املسألة/ ،زايدة علم

 . (13)قص قيمتهعينا ين (12)به (11)يعلم شاهد األقل
على  (14)وشهد ايآخران ،وإن شهد شاهدان على رجلني أهنما قتال فالان): قال

يتصور هذا يف مكان  (15)وإمنا :قال يف التهذيب (رجع إىل الويل ،الشاهدين أهنما قتاله
 .(16)أما لو شهدا يف جملس آخر على الشاهدين ال يصغي احلاكم إىل شهادهتما ،واحد
 (18)ألهنما غري متهمني واآلخران/ (حكم بشهادهتما ،األولنيصدق  (17)فإن): قال 

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) واآلخرين (.1)
 (  يف "ج" ) السوق (.2)
 ست يف "ب".(  ) فسقطت ( لي3)
 (  يف "ب" ) األول (.4)
  .13/13/382، البيان 17/249: احلاوي الكبري (  انظر5)
 (  يف "ب" و "ج" ) قال (.6)
 (  يف "ج" ) ولو (.7)
 0/ ب من " أ "279(  هناية ل 8)
 (  ) يف ( ليست يف "ج".9)
 (  يف "ج" ) ابلقيمة (.10)
 (  يف "ج" ) األصل (.11)
 "ب".(  ) به (ليست يف 12)
  .8/299: التهذيب (  انظر13)
 (  يف "ج" ) آخران (.14)
 (  يف "ب" ) إمنا (.15)
  .7/254: التهذيب (  انظر16)
 "ب" و "ج" ) وإن (. (  يف17)
 / أ من "ب".202(  هناية ل 18)
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 ،(2)أو كذب اجلميع/ ،أو صدق اجلميع ،وإن كذب األولني وصدق ايآخرين) ،(1)متهمان
فألنه كذب كل  ؛وأما إذا صدق اجلميع ،أما إذا كذب اجلميع فظاهر (سقطت الشهاداتن

 .(3)واحدة من البينتني بتصديق األخرى
  .(4)فألن اآلخرين متهمان وقد كذب األولني ؛األولني وصدق اآلخرينوأما إذا كذب 

أجاب  :قلنا ن(5)فإن قيل: كيف يسأل الويل والشهادة تكون بعد سبق الدعوى منفصلة
  :األصحاب بوجوه

الثاين:  ،فبدروا ابلشهادة قبل الدعوى ،الويل جاهال مبن يشهد له (6)أحدها: أن يكون
 ادعى على اآلخرين فشهد األوالن مث (9)الثالث: أنه إذا ،(8)يلني لهوك (7)أن تسبق الدعوى من

الرابع: ذكره أبو إسحاق ، (10)فيحتاط احلاكم ويسأل الويل ،فأورث ذلك شبهة ،شهد اآلخران
ال يعرّب  (13)وامليت ،فإنه تقضى منه ديونه وتنفذ وصاايه ،هو امليت (12)ههنا (11)أن املستحق
  .(15)قبل الدعوى (14)فجازت الشهادة له ،عن نفسه

 ــــــــــــــ
  .13/383، البيان 463-3/462: املهذب (  انظر1)

 / أ من "ج".307(  هناية ل 2)
  .13/383، البيان 8/254: التهذيب (  انظر3)
  .13/383، البيان 3/463، املهذب 6/29: األم (  انظر4)

 (  يف "ب" ) مفصلة (.5)
 (  ) يكون ( ليست يف "ج".6)
 (  يف "ب" ) عن (.7)
 (  ) له ( ليست يف "ج".8)
 (  ) إذا ( ليست يف "ب".9)
 (  ) الويل ( ليست يف "ب".10)
 (  يف "ج" ) امليت (.11)
 هنا (.(  يف "ج" ) 12)
 (  يف "ج" ) فامليت (.13)
 (  ) له ( ليست يف "ب".14)
  .384-13/383. انظر: البيان -هللا رمحه-ذكر هذه الوجوه العمراين ( 15)
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تسمع قبل الدعوى فيما إذا كان املستحق طفال أو  (2)إمنا (1)وقيل: أن الشهادة ابلقتل
 .(3)غائبا فقط

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) على القتل (.1)
 (  يف "ج" ) ال (.2)
 مل أقف على من ذكر هذا القول. ( 3)
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 فصل
مل  ،احلكم (2)قبل/ (1)فإن كان ذل  ،وإن شهدوا حبق مث رجعوا عن الشهادة) :قال
 . (4)فأشبه ما لو فسقوا قبل احلكم ،ألنه وقع الشك يف شهادهتم( (3)حيكم

ألن ذلك يسقط  (مل يستوف ،فإن كان يف حد أو قصاص ،وإن كان بعد احلكم): قال
  .(5)ابلشبهة ورجوعهم شبهة
 . (8)(7)ذلك (6)وقيل: يستوىف/

]ألن  (وقيل: ل يستوىف ،استويف على املذهب ،وإن كان يف مال أو عقد): قال
، وليس بشيء؛ ألن احلكم (11)[(10)فأشبه ما قبل احلكم ،قبل االستيفاء (9)احلكم غري مستقر

 . (14)جيوز نقضه برجوع حمتمل (13)فال ،تؤثر فيه الشبهة (12)نفذ فيما ال
 (القولني (16)يف أصح (15)لزمهم الضمان ،ومىت رجع شهود املال بعد احلكم): قال

 ــــــــــــــ
 (  ) ذلك ( ليست يف "ب".1)
 0" / أ من " أ280(  هناية ل 2)
 (  يف "ج" زايدة ) به (.3)
  .4/1846، عجالة احملتاج 13/123، فتح العزيز 3/464، املهذب 17/253: احلاوي الكبري (  انظر4)
  .13/124، فتح العزيز 4/347، الوسيط 17/255: احلاوي الكبري (  انظر5)
 / ب من "ب".202(  هناية ل 6)
 (  ) ذلك ( ليست يف "ج".7)
 روضة الطالبني، 13/124 فتح العزيز انظر:، واملذهب األول. 13/393، البيان 4/347ط : الوسي(  انظر8)

11/296.  
 (  يف "ب" ) مستقل (.9)
  .13/124: فتح العزيز (  انظر10)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".11)
 (  ) ال ( ليست يف "ج".12)
 (  يف "ج" ) وال (.13)
  .13/124، فتح العزيز 13/393بيان ، ال17/254: احلاوي الكبري (  انظر14)
 "ج" ) القضاء (. (  يف15)
 "ج" ) أحد (. (  يف16)
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ألن العني إمنا تضمن ابليد أو  (ول يلزمهم يف ايآخر) ،(1)ألهنم أحالوا بينه وبني ماله
 .(3)ومل يتحقق واحد منهما (2)اإلتالف

 . (4)ال رجوع على الشهود قوال واحدا :ومن أصحابنا من قال
عليه إذ تداركه  (6)ألهنم أتلفوا رقه (الضمان (5)وإن رجع شهود العتق لزمهم): قال

ألن املال يضمن ابلعمد  ؛ويضمنون سواء قالوا تعمدان أو أخطأان ،(7)فأشبه ما لو قتلوه ،ممتنع
 . (8)واخلطأ

بعد الدخول  (9)بعد احلكم فإن كان[) ،]أي البائن (وإن رجع شهود الطالق): قال
وإن كان قبل الدخول ففيه قولن ) ،(10)ألهنم أتلفوا البضع عليه (لزمهم مهر املثل للزوج

ألن الزوج ال ميلك قبل الدخول إال نصف البضع ]بدليل  (أحدمها: يلزمهم نصف مهر املثل
يف مقابلته  (13)فيجب ،(12)البضع[ (11)فيكون املتلف نصف ،صف املهرأنه ال يلزمه إال ن
ألن ملكه على البضع قبل الدخول كملكه بعد  (والثاين: يلزمهم مجيعه)، (14)نصف مهر املثل

  .(15)الدخول؛ وهلذا استواي يف جواز املعاوضة عليه

 ــــــــــــــ
 .13/140، فتح العزيز 13/406، البيان 17/267: احلاوي الكبري (  انظر1)
 (  يف "ب" ) ابإلتالف (.2)
 .13/139، فتح العزيز 13/406، البيان 17/267: احلاوي الكبري (  انظر3)
 السابقة.املصادر  (  انظر4)
 (  يف "ب" ) فإنه يلزمهم (.5)
 (  يف "ب" ) رقبة (.6)
  .13/132، فتح العزيز 3/466، املهذب 17/265: احلاوي الكبري (  انظر7)

  .17/270: احلاوي الكبري (  انظر8)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".9)
  .13/129فتح العزيز  ،13/402، البيان 3/466، املهذب 17/263: احلاوي الكبري (  انظر10)

 (  يف "ج" زايدة ) نصف (.11)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".12)
 (  يف "ب" ) فيكون (.13)
  .13/402، البيان 3/147، املهذب 17/264: احلاوي الكبري (  انظر14)

  .13/130، فتح العزيز 13/402، البيان 17/264: احلاوي الكبري (  انظر15)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

827 

 (2)قال/فحيث  ،على قولني بل على اختالف حالني (1)ليست املسألة :ومنهم من قال
وحيث قال  ،شهادهتم(5)/ (4)وفاها مجيع الصداق وقبل (3)أراد إذا كان قد ،يرجع جبميع املهر
، والفرق أنه إذا دفع (6)أراد إذا كان قد وفاها نصف الصداق قبل شهادهتم ،يرجع ابلنصف
يقول  (9)ألنه ؛اسرتجاعه منها (8)ألنه ال ميكن ؛فوتوا عليه مجيع الصداق (7)فقد ،مجيع الصداق

  .(12)دفع نصف الصداق (11)خبالف ما إذا كان ،زوجته وقد قبضت ما تستحقه (10)أهنا
عليهم  (16)فقد قيل: يرجع عليهم مبا يرجع به (15)الرجعي (14)رجع شهود الطالق (13)وإن

  .(17)يف الطالق البائن
 . (18)وقيل: ال يرجع عليهم بشيء

]ملا تقدم  (لزمهم القصاص ،وإن رجع شهود القتل بعد القتل فإن تعمدوا): قال

 ــــــــــــــ
 ت يف "ب" و "ج".(  ) املسألة ( ليس1)
 0/ ب من " أ "280(  هناية ل 2)
 (  ) قد ( ليست يف "ب".3)
 (  يف "ب" و "ج" ) قبل (.4)
 / أ من "ب".203(  هناية ل 5)
  .13/403، البيان 8/300، التهذيب 17/264: احلاوي الكبري (  انظر6)
 (  ) فقد ( ليست يف "ج".7)
 (  يف "ج" ) ميكنه (.8)
 ا (.(  يف "ب" ) ألهن9)
 (  يف "ب" ) أان (.10)
 (  ) كان ( ليست يف "ب" و "ج".11)
  .13/130، فتح العزيز 13/403، البيان 3/147: املهذب (  انظر12)
 (  يف "ب" ) فإن (.13)
 (  يف "ب" و "ج" ) الصداق (.14)
 (  ) الرجعي ( ليست يف "ب" و "ج".15)
 (  ) به ( ليست يف "ب".16)
  .13/131، فتح العزيز 13/404، البيان 8/301، التهذيب 17/264: احلاوي الكبري (  انظر17)
  املصادر السابقة. (  انظر18)
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 (3)ألهنا ؛أي خمففة وال حتملها العاقلة (لزمهم الدية ،وإن أخطأوا)، (2)القصاص [ (1)يف/
 . (4)وجبت ابالعرتاف

وذكر أنه أخطأ يف  ،أحدهم (6)رجع (5)فرجم مث ،وإن شهد عليه أربعة ابلزان): قال
فقد قيل: ل  ،رجع اثنان وإن شهد ستة مث) ،خمففة (7)أي (لزمه ربع الدية ،الشهادة

 (9)والصحيح هو ،بطريق التقسيط (8)أي (وقيل: يلزمهما ثلث الدية ،يلزمهما شيء
فصار كما لو قتل رجل رجال مث  ،؛ ألن البينة قائمة على إابحة دمه وسقوط ضمانه(10)األول

 . (12)زىن وهو حمصن (11)قامت البينة على أن املقتول كان قد
 .ملا بيناه ؛(15)فال قود عليهما ،قالوا تعمدان وتعمد الباقون (14)إذا :ابن احلداد (13)قال

ال يبيح دمه  ،ألن قيام البينة ابلقصاص ؛خبالف ما لو كانت الشهادة على القتل
 . (18)ويل الدم (17)ضمانه ابلنسبة إىل غري (16)ويسقط

 ــــــــــــــ
 / ب من "ج".307(  هناية ل 1)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".2)
 (  يف "ج" ) ألهنم (.3)
  .4/248، الوسيط 3/464، املهذب 258-17/257: احلاوي الكبري (  انظر4)
 "ج".(  ) مث ( ليست يف 5)
 (  يف "ج" ) فرجع (.6)
 (  ) أي ( ليست يف "ج".7)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".8)
 (  ) هو ( ليست يف "ج".9)
  .11/304، روضة الطالبني 13/134وهو كما قال. انظر: فتح العزيز  ( 10)

 (  ) قد ( ليست يف "ب" و "ج".11)
  .13/398، البيان 17/259: احلاوي الكبري (  انظر12)
 (  يف "ب" و "ج" ) وقال (.13)
 (  يف "ج" ) لو (.14)
  .13/398. انظر: البيان -هللا رمحهما-نقله عن ابن احلداد العمراين  ( 15)
 "ج" ) فسقط (. (  يف16)
 (  ) غري ( ليست يف "ب".17)
  .13/398: البيان (  انظر18)
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قيل:  مث رجعوا فقد) ،فرجم (2)أي (1)/(وإن شهد أربعة ابلزان واثنان ابإلحصان): قال
وهو إمنا قتل بفعله  ،فعله (5)دون/ (4)ألهنم شهدوا بصفته ((3)ل يلزم شهود اإلحصان شيء

وقيل: إن شهدوا ابإلحصان قبل )، (7)ألنه لوال هم ملا رجم (وقيل: يلزمهم)، (6)دون صفته
هدوا ألهنم إمنا ش (وإن شهدوا بعده لزمهم) ،(8)ألهنم مل يثبتوا إال صفته (الزان مل يلزمهم شيء

  .(9)ليقتل
  .(10)نصف الدية :ثلث الدية، والثاين :أحدمها :وما الذي يلزمهم فيه وجهان

 مل يثبت إحصانه بذلك.  ،منه ولد اثبت النسب (11)ولو أنكر اإلحصان وله زوجة وهلا
مث ابن أهنما كاان كافرين أو عبدين نقض  ،وإذا حكم احلاكم بشهادة شاهدين): قال
كما لو حكم   (14)احلكم (13)فنقض ،(12)ه حكم مبا ال جيوز له احلكم بهألنه تبني أن (احلكم
 . (16)خبالفه (15)مث وجد النص ،حبكم

 ــــــــــــــ
 / ب من "ب".203(  هناية ل 1)
 (  ) أي ( ليست يف "ج".2)
 ليست يف "ب". (  ) شيء (3)
 (  يف "ب" ) بصفة (.4)
  0/ أ من " أ "281(  هناية ل 5)
  .13/137، فتح العزيز 13/399، البيان 3/465، املهذب 260-17/259: احلاوي الكبري (  انظر6)
 املصادر السابقة. (  انظر7)
  .13/137: فتح العزيز (  انظر8)

  .13/137لعزيز ، فتح ا13/399، البيان 3/465: املهذب (  انظر9)
. وأصحهما: هو األول. انظر: فتح العزيز 13/399، البيان 17/260الوجهني يف احلاوي الكبري  (  انظر10)

  .11/306، روضة الطالبني 13/137
 (  يف "ج" ) هلا (.11)
 (  ) به ( ليست يف "ب".12)
 (  يف "ج" ) فنقضه (.13)
 (  ) احلكم ( ليست يف "ج".14)
 (  يف "ب" )نصا (.15)
  .11/251، روضة الطالبني 13/43، فتح العزيز 3/468، املهذب 17/271: احلاوي الكبري (  انظر16)
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كما لو    (نقض احلكم يف أصح القولني ،وإن ابن أهنما كاان فاسقني عند احلكم): قال
 وهو قوله تعاىل:  ،(2)أوىل؛ ألن عدم قبول شهادة الفاسق علم ابلنص (1)كاان عبدين وبل

     
   

  وقوله تعاىل: (3)
    

   
  

    
 (4) علم عدم قبول شهادته  (6)العبد؛ ألنه (5)وال كذلك يف

 . (7)ابالجتهاد
فال ينقض حكما  ،ألن فسقه ثبت ابلبينة من جهة الظاهر (ول ينقض يف ايآخر): قال

  .(9)يف الظاهر (8)نفذ
من جهة الظاهر خبالف  (11)الذي ثبت (10)وهذا ضعيف؛ ألنه يبطل مبا إذا وجد نص

  .(12)حكمه
أراد  ،(14)وحيث قال الشافعي رمحه هللا ال ينقض ،واحدااحلكم قوال  (13)وقيل: ينتقض

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) بل (.1)
  .13/44، فتح العزيز 3/468، املهذب 17/272: احلاوي الكبري (  انظر2)
 ( من سورة البقرة. 282( من اآلية )3)
 ( من سورة احلجرات. 6( من اآلية )4)
 ( ليست يف "ب".(  ) يف 5)
 (  يف "ج" ) فإنه (.6)
  املصادر السابقة. (  انظر7)
 (  ) نفذ ( ليست يف "ب".8)
  .44-13/43، فتح العزيز 3/468، املهذب 17/273: احلاوي الكبري (  انظر9)
 (  يف "ج" ) النص (.10)
 (  يف "ب" ) وجد (.11)
  .3/468، املهذب 17/273: احلاوي الكبري (  انظر12)
 يف "ج" ) ينقض (.(  13)
 (  يف "ب" ) ينتقض (.14)
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 . (2)اجلرح إىل حالة احلكم(1)إذا كان الفسق مل يسنده شهود /
 (ضمنه اإلمام ،(3) القتلو  ومىت نقض احلكم فإن كان احملكوم به إتالفا كالقطع): قال

متكن اإلجياب فال  ،واملشهود له يقول استوفيت حقي ،(4)ألن الشهود يقولون شهدان ابحلق
أهليته  (8)على احلاكم؛ ألنه مفرط يف احلكم بشهادة من ال يعلم (7)فأوجبنا ،(6) /(5)عليهم

  .(9)للشهادة
 ،وإن مل يقصر يف البحث ،فالضمان يف ماله ،مث إن قصر يف البحث عن حال الشهود

  .(12)أو يف بيت املال فيه قوالن ،على عاقلته (11)الضمان (10)فيجب
 ،(14)ألهنم قصدوا ما ليسوا له أهال ؛يثبت الرجوع على الشهود :راسانيوناخل (13)وقال

 . (15)ومنهم من قال ال رجوع عليهم
 (16)]أي (وإن كان اتلفا ضمنه احملكوم له ،وإن كان مال فإن كان ابقيا رده): قال

 ــــــــــــــ
 / أ من "ب".204(  هناية ل 1)
  .13/44، فتح العزيز 13/412، البيان 3/468، املهذب 17/273: احلاوي الكبري (  انظر2)
 القطع (.و  ) كالقتل و "ب" "أ  "(  يف 3)
 (  يف "ب" ) احلق (.4)
 (  يف "ج" ) عليهما (.5)
 0" أ " / ب من281(  هناية ل 6)
 (  يف "ب" ) فأوجبناه (.7)
 (  يف "ج" ) يعرف (.8)
  .13/412، البيان 3/468، املهذب 17/275: احلاوي الكبري (  انظر9)
 (  ) فيجب ( ليست يف "ب".10)
 (  يف "ب" ) فالضمان (.11)
، 10/274عزيز . وأصحهما: أنه على عاقلته. انظر: فتح ال13/413، البيان 17/276: احلاوي الكبري (  انظر12)

  .9/228روضة الطالبني 
 (  يف "ب" ) قال (.13)
 (  يف "ب" و "ج" ) أهال له (.14)
  مل أقف على هذا القول.( 15)
 (  ) أي ( ليست يف "ج".16)
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ال وهل جيب يف ماله أو يف بيت امل (كان معسرا ضمنه احلاكم  (3)فإن) ،(2)كان موسرا[  (1)إن
 . (5)ألهنا ال حتمل املال ؛قوالن، وال جييء ههنا أنه جيب على العاقلة (4)ن فيه/

املال  (8)والفرق بني (على احملكوم له إذا أيسر) ،(7)احلاكم (6)أي (مث يرجع به): قال
وقد حصل  ،(11)ابليد أيضا (10)الطرف أن املال يضمن ابإلتالف ويضمن (9)وإتالف النفس أو

وضمان النفس والطرف إمنا جيب  ،(13)فوجب عليه الضمان ،يد املشهود له املال يف (12)ذلك
إتالفه عن أن يكون إتالفا بغري (14)ومتكني احلاكم إايه من اإلتالف أخرج  ،ابإلتالف بغري حق

  .(15)حق، فلم يلزمه الضمان
 . (17)وهللا أعلم ،هذه التفرقة بني الصورتني (16)ومل يذكر اخلراسانيون

 ــــــــــــــ
 (  )يف "ج" ) وإن (.1)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".2)
 "ج" ) وإن (. (  يف3)
 / أ من "ج".308(  هناية ل 4)
  .9/228، روضة الطالبني 13/413لبيان : ا(  انظر5)

 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".6)
 (  ) احلاكم ( ليست يف "ب".7)
 (  يف "ب" زايدة ) إتالف (.8)
 (  يف "ج" ) و (.9)
 (  ) يضمن ( ليست يف "ج".10)
 (  ) أيضا ( ليست يف "ج".11)
 (  ) ذلك ( ليست يف "ج".12)
 (  يف "ج" ) ضمانه (.13)
 ج" زايدة ) أن يكون (.(  يف "14)
  .13/413، البيان 17/270: احلاوي الكبري (  انظر15)
 (  يف "ج" ) أكثر اخلراسنني (.16)
 (  ) وهللا أعلم ( ليست يف "ج".17)
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 (1)باب اإلقرار/
 . (3)ألنه أظهر احلق وأثبته ؛إقرارا (2)ومسي ،إخبار عن حق اثبت اإلقرار

أي سواء كان عدال أو فاسقا؛ ألنه خرب  (إقراره (5)مل حيجر عليه جيوز (4)من): قال
ومن حجر عليه لصور أو جنون ل يصح )، (6)انتفت عنه التهمة فكان كالشهادة من العدل

 .(7)رب املشهورللخ (إقراره
ابالحتالم يف مدة  (9)إذا أقر ابلبلوغ/ :أحدمها :استثين منه أمران (8)واعلم أنه قد

إذا قلنا يصحان منه فإنه  ،، الثاين: إقراره ابلوصية والتدبري(10)يقبل إقراره من غري ميني ،اإلمكان
 . (11)مقبول

  ،أي يف موضع اإلمكان (أقر مث ادعى أنه غري ابلغ (12)فإن): قال
 ألان  ((14)البينة أنه ابلغ (13)وعلى املدعي ،فالقول قوله من غري ميني)

 (15)حكمنا أنه غري ابلغ ابالستصحاب ويف حتليفه إثبات بلوغه إذ ال تشرع اليمني يف حق

 ــــــــــــــ
 / ب من "ب".204(  هناية ل 1)
 (  يف "ج" ) يسمى (.2)
 وقد تقدم تعريفه يف اللغة والشرع. ( 3)

 (  يف "ج" ) ومن (.4)
 و "ج" ) يصح (. (  يف "ب"5)
  .419-13/418: البيان (  انظر6)
: ) رفع القلم عن ثالثة عن الصيب حىت يبلغ، وعن النائم حىت يستيقظ، وعن اجملنون حىت يشري الشارح إىل قوله  (7)

  .خترجيهيفيق ( وقد تقدم 
 (  ) قد ( ليست يف "ب".8)
  0/ أ من " أ "282(  هناية ل 9)
  .4/349، روضة الطالبني 5/275 : فتح العزيز(  انظر10)

  .4/349، روضة الطالبني 7/7، فتح العزيز 5/99: التهذيب (  انظر11)
 (  يف "ب" ) وإن (.12)
 ) إقامة (.زايدة  "أ  " (  يف13)
 (  ) أنه ابلغ ( ليست يف "ج".14)
 (  يف "ب" ) حقه (.15)
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 . (2)(1)الصيب
وجيوز ) (4)إظهارا لفائدة احلجر ((3)املاليف ومن حجر عليه لسفه ل جيوز إقراره ): قال
 . (5)النتفاء التهمة (واحلد والقصاصيف الطالق 
ويف ) (6)النتفاء التهمة (ومن حجر عليه لفلس جيوز إقراره يف احلد والقصاص)قال: 
وهو  (قولن أحدمها: جيوز) ،أي املنسوب إىل سبب سابق على احلجر (إقراره ابملال

، (10)حلجر[]منسوب إىل ما قبل ا(9)]سابق على احلجر[ (8)ألنه ثبت عليه بسبب ؛(7)األصح
أي بل يؤاخذ به بعد فك احلجر  (: ل جيوز يف احلال(12)والثاين)، (11)فأشبه الثابت ابلبينة

 .(14)كالراهن  (13)ألن حقوق الغرماء تعلقت مباله فلم يقبل إقراره ابلنسبة إليهم ؛عنه
 . (17)قبول اإلقرار ابملال مطلقا (16)القول يف (15)وقيل: بطرد هذا

النتفاء  (لرق جيوز إقراره ابحلد والقصاص والطالق (18)ومن حجر عليه/): قال
 ــــــــــــــ
 (  ) الصيب ( ليست يف "ب".1)
  .5/275، فتح العزيز 13/418 ، البيان2/195: الوسيط (  انظر2)
 ملال (.اب" ) ب"و  "أ  "(  يف 3)
  .4/185، روضة الطالبني 6/234، البيان 2/133: املهذب (  انظر4)
  .5/11، فتح العزيز 4/104، التهذيب 3/470: املهذب (  انظر5)
  .6/147، البيان 3/470: املهذب (  انظر6)

  .4/132، روضة الطالبني 5/10وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 7)
 (  يف "ج" ) سبب (.8)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".9)
 (  ما بني املعقوفني سقط من"ب".10)
  .4/132، روضة الطالبني 5/10، فتح العزيز 6/147: البيان (  انظر11)

 (  يف "ج" ) الثاين (.12)
 (  يف "ب" ) إليه (.13)
  .5/10يز ، فتح العز 6/147: البيان (  انظر14)
 "ج" ) إبجراء ( بدل من ) بطرد هذا (. (  يف15)
 "ج" ) قول ( بدل من ) القول يف (. (  يف16)
  .6/147: البيان (  انظر17)
 / أ من "ب".205(  هناية ل 18)
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 .(1)إذ اإلنسان جمبول على صيانة نفسه عما يؤذيه ؛التهمة
النتفاء التهمة  ؛وليس بشيء ،وقيل: ال يتبع به (تبع به إذا عتقأأقر مبال  (2)إن)و : قال

 ،(6)ية حلق السيدرعا ؛مل يكن مأذوان (5)وال يؤاخذ به يف احلال إذا (4)أي ،(3)يف تلك احلالة
ألنه إقرار  ((7)ويف املال قولن أحدمها: يسلم) ،ملا سبق (وإن أقر بسرقة مال يف يده قطع)

، (10)/ (9)اختاره(8)يتضمن عقوبة فقبل كما لو أقر جبناية العمد فعفى الويل على مال و
 . (11)املقر سفيهاوهكذا احلكم فيما لو كان  ،كما لو كان املال يف يد املوىل  (والثاين: ل يسلم)

بيع منه بقدر املال يف ) ،قبل اإلقرار (14)كان  (13)أي ولو (املال (12)وإن تلف): قال
 .(16)ألن للغرم حمال وهو ذمته (ول يباع يف ايآخر) ،(15)النتفاء التهمة (أحد القولني

 
  .(1)نص على قولني يف قبول إقراره ابملال يف مسألة السرقة -رمحه هللا-واعلم أن الشافعي 

 ــــــــــــــ
  .5/277، فتح العزيز 2/196: الوسيط (  انظر1)
 إن (.ف(  يف " أ " ) 2)
 (  يف "ج" ) احلال (.3)
 يف "ج".(  ) أي ( ليست 4)
 (  يف "ب" ) إذ (.5)
 روضة الطالبني، 5/279فتح العزيز  انظر:، واملذهب هو األول. 2/196، الوسيط 3/471: املهذب (  انظر6)

4/352.  
 (  يف "ج" زايدة ) إليه (.7)
 (  يف "ج" ) أو (.8)
  .4/351، روضة الطالبني 5/278، فتح العزيز 3/471، املهذب 7/43: احلاوي الكبري (  انظر9)

 0/ ب من " أ "282(  هناية ل 10)
  املصادر السابقة. (  انظر11)
 (  يف "ج" ) أتلف (.12)
 (  يف "ب" ) و (.13)
 (  يف "ج" ) قال (.14)
  .5/277، فتح العزيز 3/471، املهذب 7/43: احلاوي الكبري (  انظر15)

  املصادر السابقة. (  انظر16)
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  .(1)السرقة
  :طرق (2)واختلف األصحاب يف حمل القولني على ثالثة
 (4)مل يقبل إقراره ،اتلفا (3)فأما إذا كان املال ،أحدها: أن القولني فيما إذا كان املال ابقيا

 ،فأما لو كان ابقيا ،والثاين: أن القولني فيما إذا كان اتلفا ،برقبته قوال واحدا (5)يف تعلق القيمة/
 . (8)(7)مجيعا (6)قوال واحدا، والثالث: أن القولني يف احلالنيمل يقبل إقراره 

ألنه ال حق للسيد يف  (ول جيوز إقرار املوىل عليه مبا يوجب احلد والقصاص): قال
استقل  ،أو القصاص (10)وهلذا لو جىن عليه جناية توجب احلد/ ،(9)العبد إال املال فقط

 . (11)ابالستيفاء والعفو دون السيد
 .(13)ماله (12)ألنه إجياب حق يف (وز إقراره عليه جبناية اخلطأوجي)قال: 
إذ ال حق للورثة يف  (جيوز إقراره ابحلد والقصاص (14)قال: ومن حجر عليه ملرض)

  (وجيوز إقراره ابملال لألجنيب) ،(15)نفسه بل يف ماله

 ــــــــــــــ
  .3/268: األم (  انظر1)

 ) ثالث (.(  يف "ج" 2)
 (  ) املال ( ليست يف "ج".3)
 (  ) إقراره ( ليست يف "ج".4)
 / ب من "ج".308(  هناية ل 5)
 (  ) احلالني ( ليست يف "ب".6)
 (  يف "ب" ) اجلميع (.7)
  .4/351، روضة الطالبني 5/278فتح العزيز  انظر:، واملذهب عدم قبول إقراره. 3/471: املهذب (  انظر8)
 ( ليست يف "ب".(  ) فقط 9)
 / ب من "ب".205(  هناية ل 10)
  .3/471: املهذب (  انظر11)

 (  يف "ج" ) يف حق (.12)
  .3/471: املهذب (  انظر13)

 "ب" ) مبرض (. (  يف14)
  .5/280، فتح العزيز 13/421، البيان 3/471: املهذب (  انظر15)
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هب أيب وهو مذ ،(2)أحدمها: ال جيوز (ويف إقراره ابملال للوارث، قولن) ،(1)ابإلمجاع
بدليل الوصية له فأشبه  ،(6)؛ ألنه حمجور عليه يف حقه (5)وأمحد (4)ومالك ،(3)حنيفة
؛ ]ألنه جيوز إقراره ابلوارث فيجوز إقراره للوارث  (8)، والثاين: جيوز وهو الصحيح(7)الصيب

اه ملا بيناه أي بكونه واراث له، والقول اآلخر حك (وقيل: جيوز قول واحدا)، (10)[(9)كالصحيح
اإلقرار على  (15)ال حال ،املوت (14)حال (13)يف (12)واملعترب كونه واراث/ ،(11)عن غريه
 .(16)الصحيح

 ــــــــــــــ
  .5/280، فتح العزيز 13/421، البيان 3/471: املهذب (  انظر1)
 .5/280، فتح العزيز 13/421، البيان 4/262التهذيب  ،3/471، املهذب 7/30: احلاوي الكبري (  انظر2)
  .2/85، اللباب 2/163: االختيار (  انظر3)

للمالكية تفصيل يف املسألة: فإن كان املقر ممن يتهم يف إقراره له مل يقبل إقراره، وإن كان ممن ال يتهم يف إقراره له   (4)
  .207، القوانني الفقهية: 218-2/217. انظر: املعونة قبل

  .7/723، شرح منتهى اإلرادات 333-7/332: املغين (  انظر5)

 (  يف "ب" ) نفسه (.6)
 .5/280، فتح العزيز 13/421، البيان 4/262التهذيب  ،3/471، املهذب 7/30: احلاوي الكبري (  انظر7)

  .4/353، روضة الطالبني 5/280 وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 8)

  .5/280، فتح العزيز 4/262، التهذيب 7/30: احلاوي الكبري (  انظر9)

 (  ما بني املعقوفني سقط من"ب".10)
  .13/421، التهذيب 3/471، املهذب 7/30: احلاوي الكبري (  انظر11)
  0/ أ من " أ "283(  هناية ل 12)
 (  ) يف ( ليست يف "ج".13)
 " ) حالة (.(  يف "ج14)
 (  يف "ج" ) حالة (.15)
  .4/353، روضة الطالبني 5/280وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 16)
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 فصل
 ،مبال (1)فإن أقر لعبد لرجل ،وجيوز اإلقرار لكل من يثبت له احلق املقر به) :قال

مبال بينهما  (4)العبد ال ميلك تنزيال على معاملته (3)على قولنا أن (2)أي (ثبت املال ملوله
العبد  (6)فأما إذا قلنا أن ،(5)ألن القصاص يثبت للعبد دون السيد ؛وإمنا قيد ابملال ،السيد
 .(7)صح اإلقرار له وإن كذبه املوىل ،ميلك

 ،ألن االستحقاق إمنا يتصور لآلدميني (مل يثبت املال لصاحبها ،وإن أقر لبهيمة): قال
 . (8)جرهافينزل على أنه استأ ،اللهم إال أن يقول بسببها

أي إذا كان احلمل متيقن  (صح اإلقرار ،وإن أقر حلمل وعزاه إىل إرث أو وصية): قال
وإن أطلق، ففيه ) ،(12)السببني (11)ألن احلمل ميلك هبذين ؛يف الوصية (10)بينا (9)الوجود ملا

ألن اإلقرار يف الغالب  ؛كاإلقرار للطفل، والثاين: ال يصح  (]قولن أصحهما: أنه يصح
  .(14)فلم جيعل لإلقرار حكما ،وقد انتفى األمران ،على املعاملة أو اجلناية (13)مبناه

 علي ألف وأطلق ومل يبني السبب،  (15)هلذا املسجد أو هلذا املوضع :أما إذا قال
 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" و "ج" ) رجل (.1)
 (  ) أي ( ليست يف "ب".2)
 (  ) أن ( ليست يف "ب".3)
 (  يف "ب" و "ج" ) معاملة (.4)
 (  يف "ج" ) سيده (.5)
 (  ) أن ( ليست يف "ب".6)
  .4/356، روضة الطالبني 5/284، فتح العزيز 13/422، البيان 3/472: املهذب انظر(  7)

  .4/256، روضة الطالبني 5/284، فتح العزيز 13/423: البيان (  انظر8)
 (  يف "ج" ) على ما (.9)
 (  يف "ب" و "ج" ) بيناه (.10)
 (  يف "ب" زايدة ) السببني (.11)
  .5/285، فتح العزيز 13/423، البيان 3/472، املهذب 34-7/33: احلاوي الكبري (  انظر12)
 (  يف "ج" ) مبناه يف الغالب (.13)
  .5/285، فتح العزيز 13/423، البيان 3/472، املهذب 7/34: احلاوي الكبري (  انظر14)
 (  ) املوضع ( ليست يف "ج".15)
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  . (3)ينبنيان على هذين القولني (2)وجهان (1)ففيه[
مث ينظر  ،ابإلرث والوصية إذ امليت ال ميلك ((5)بطل اإلقرار ،ميتا (4)فإن ألقته/): قال

 (8)املال (7)رد (6)وإن كان عن مرياث ،فإن كان قد ذكر أنه عن وصية رد املال إىل ورثة املوصي
فإن كان قد مات أو جن فهو كما لو أقر  ،وإن كان قد أطلق رجع إىل املقر، إىل ورثة امليت

 . (10)املقر له اإلقرار (9)إلنسان بدين ورد
ألن امليت   ؛أي ويسلم إىل وليه (جعل املال للحي ،وميتاوإن ألقت حيا ): قال
 . (11)كاملعدوم
، (14)من اإلضرار ابملقر له (13)ملا فيه/ (مل يقبل رجوعه ،(12)ومن أقر حبق يآدمي): قال

قبل  ،وهي حد الزان والسرقة واحملاربة وشرب اخلمر ،وإن أقر حبد من حدود هللا عز وجل)
  .(15)لدرأ واإلسقاطألن احلدود مبنية على ا (رجوعه

 .(16)وقيل: ال يقبل رجوعه يف حد السرقة وقطع الطريق

 ــــــــــــــ
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".1)
 (  يف "ج" ) قوالن (.2)
  .4/358، روضة الطالبني 5/287، فتح العزيز 13/424حهما: صحة اإلقرار. انظر: البيان وأص( 3)

 / أ من "ب".206(  هناية ل 4)
 (  يف "ج" ) إقراره (.5)
 (  يف "ج" ) إرث (.6)
 (  يف "ب" ) يرد (.7)
 (  ) املال ( ليست يف "ب".8)
 (  يف "ب" ) فرد (.9)
  .13/424: البيان (  انظر10)

  .13/424: البيان نظر(  ا11)
 (  يف "ج" ) آلدمي حبق (.12)
 0/ ب من " أ "283(  هناية ل 13)
  .13/424، البيان 3/473: املهذب (  انظر14)

  املصدرين السابقني. (  انظر15)
  .3/473: املهذب (  انظر16)
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قال ملاعز ملا  ووجهه أن النيب  (ويستحب لإلمام أن يلقنه الرجوع عن ذل ): قال
له ابلرجوع، وقال  (5)يعرض (4)، أبك جنة ((3)قبلت (2)، لعلك/(1)أقر عنده: )لعلك ملست

 :ومل يصح أنه قال ،(8)]أي ما أظنك سرقت[ (7)( سرقت ] أقر ابلسرقة: ) ما إخالك(6)آلخر
 .)11((10)قل ال (9)أسرقت[

وهو خمري بني فعله وتركه؛ ألن  ،مباح (12)ال نقول إنه مستحب بل نقول إنه :قال احملاملي
 ابلرجوع وكان تركه لذلك أكثر  (13)عرض  صلى هللا عليه وسلمالنيب 

 ــــــــــــــ
 "ب" ) قبلت (. (  يف1)
 / أ من "ج".309(  هناية ل 2)
 "ب" ) ملست (. (  يف3)
 .قدم خترجيهوقد ت( 4)
 "ج" ) فعرض (. (  يف5)
 "ب" و "ج" ) للذي (. (  يف6)
احلدود، ابب يف التلقني يف احلد، رقم احلديث  ( يف كتاب544-4/542( )أخرجه أبو داود يف )السنن (7)

احلدود، ابب تلقني السارق، رقم احلديث  ( يف كتاب2/866( )(، واللفظ له، وابن ماجة يف )السنن4380)
(، 4892قطع السارق، ابب تلقني السارق، رقم احلديث ) ( يف كتاب8/438( )والنسائي يف )السنن (،2597)

( (، والبيهقي يف )السنن73احلدود والدايت وغريه، رقم احلديث ) ( يف كتاب3/103( )والدارقطين يف )السنن
ف مث حيسم ابلنار، وكلهم من السرقة، ابب السارق يسرق أوال فتقطع يده اليمىن من مفصل الك ( يف كتاب8/271)

 (.4/76( )حديث أيب أمية املخزومي، وضعفه الزيلعي يف )نصب الراية
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ج".8)
 (  ما بني املعقوفني سقط من"ب".9)
 .(: ومل أره عن النيب 4/187( )وهو كما قال. فقد قال ابن حجر يف )التلخيص احلبري ( 10)

عبد  -رضي هللا عنهما-. فأخرج أثر أيب بكر وعمر الصحابة، كأيب بكر وعمر وأيب الدرداء وهو مروي عن بعض  
 (.18919اللقطة، يف ابب سرت املسلم، رقم األثر ) ( يف كتاب10/224( )الرزاق يف )املصنف

إلقرار ابلسرقة السرقة، يف ابب ما جاء يف ا ( يف كتاب8/276( )وأخرج أثر أيب الدرداء البيهقي يف )السنن الكربى 
  والرجوع عنه.

 . 3/473: املهذب (  انظر11)

 "ج" ) هو( بدل من ) نقول إنه (. (  يف12)
 "ب" زايدة ) له (. (  يف13)
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 .(3)أكثر (2)با ملا كان تركه لهكان مستح  (1)فلو
  .(4)واعلم أن املراد بتلقني الرجوع التعريض له بذلك دون التصريح

  .(5)إذ السرت خمتص مبا قبل الظهور ؛هذا قبل اإلقرار فأما بعد اإلقرار فال :وقال الغزايل
فهل يسقط  ،مث رجع عن اإلقرار وصدقه املقر له (8)أقر بنسب عاقل ابلغ (7)/(6)وإن

 . (9)النسب ن فيه وجهان
قبل قوله مع ) ،أي معناه (مث ادعى أنه مل يعرف ،وإن أقر العريب ابلعجمية): قال
  . (10)ألن الظاهر معه (اليمني

مث ادعى أنه أقر ابملال على وعد ومل  ،إقباض(12)و (11)وإن أقر مبال أو هببة) :قال
جلواز أنه مل يكن  (نصوصحلف على امل ،وطلب ميني املقر له ،يقبض أو وهب ومل يقبض

  .(13)أقبضه
 ؛(16)ابلقبض (15)يكن إقرارا (14)مل ،وهبتها منه وملكها :ونص أيضا على أنه لو قال

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) ولو (.1)
 (  ) له ( ليست يف "ب" و "ج".2)
  .12/483لكنه مل ينسبه له. انظر: البيان  -هللا رمحهما-العمراين نقله عنه   (3)
 . 3/473: املهذب ظر(  ان4)
  .144-4/143: الوسيط (  انظر5)
 (  يف "ب" ) فإن (.6)
 / ب من "ب".206(  هناية ل 7)
 (  يف "ج" ) ابلغ عاقل (.8)
  .4/416، روضة الطالبني 5/353أصحهما: عدم السقوط. انظر: فتح العزيز   (9)
  .4/370، روضة الطالبني 5/340عزيز ، فتح ال13/431، البيان 2/211، الوسيط 3/476: املهذب (  انظر10)

 (  يف "ج" ) هبة (.11)
 (  يف "ب" ) أو (.12)
  .7/73: احلاوي الكبري (  انظر13)
 (  يف "ج" ) ومل (.14)
 (  يف "ب" ) اإلقرار (.15)
  .6/315: األم (  انظر16)
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 .-رمحه هللا- (3)ذهب إليه مالك كما  ،(2)القبض(1)فيها / جلواز أنه اعتقد أن اهلبة ال يشرتط
 . (4)أنه ال حيلف ألنه أبطل دعواه إبقراره :وفيه وجه آخر

 
 .(لزمه املال وإن مل يقر الوكيل ،مبال (5)وإن وكل غريه يف أن يقر عنه) :قال

فإن قلنا ال يصح التوكيل  ،الوكالة (6)اعلم أن يف صحة هذا التوكيل وجهني تقدما يف
 (10)اإلبراء (9)كما لو وكل يف  ؛أحدمها: ال :فهل جيعل املوكل مقرا ن فيه وجهان ،(8)(7)ابإلقرار

أيمر غريه ابإلخبار عن وجوب احلق إال  (11)ألنه ال ؛التوكيل، والثاين: بلى ال جنعله مربأ مبجرد
  (13)لو قال بعين هذه العني :وهلذا قلنا .(12)وهو اثبت

  (17)مللك (16)إال و (15)ألنه ال يطلب البيع منه ؛يكون إقرارا له ابمللك (14)ذاكب

 ــــــــــــــ
  0/ أ من " أ "284(  هناية ل 1)
  .2/211: الوسيط (  انظر2)
  .242، القوانني الفقهية ص2/497: املعونة (  انظر3)

  .7/73: احلاوي الكبري (  انظر4)

 (  يف "ج" ) عليه (.5)
 (  يف "ج" زايدة ) ذكرمها (.6)
 (  يف "ب" ) يف اإلقرار (.7)
  .4/292، روضة الطالبني 5/208وهذا هو األصح. انظر: فتح العزيز ( 8)
 (  ) يف ( ليست يف "ب".9)
 (  يف "ب" ) ابإلبراء (.10)
 (  يف "ب" ) مل (.11)
، البيان 4/209، التهذيب 2/178، الوسيط 3/347، املهذب 6/515الوجهني يف: احلاوي الكبري  (  انظر12)

، روضة 5/208. وحكى الرافعي الوجهني من غري تصحيح، وصحح النووي الوجه الثاين. انظر: فتح العزيز 6/401
  .4/292الطالبني 

 ".(  ) هذه العني ( ليست يف "ب13)
 ذا (." ) هبأ  " (  يف14)
 "ب" ) له (. (  يف15)
 ) ذو (." أ " زايدة  (  يف16)
 ) فيه للغري (." أ " و "ج" زايدة  (  يف17)
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على  (3)د الوجهني املفرعنيعلمت أن الشيخ رمحه هللا ذكر أح (2)، إذا عرفت ما ذكرانه(1)له
 . (4)بطالن الوكالة

انتزع املال  ،املقر له (5)وكذبه) ،أي سواء كان عينا أو دينا (ومن أقر لرجل مبال) :قال
 .(7)كعدمه  (6)ألن إنكار املقر له صريَّ إقراره (من يده وحفظ، وقيل: يرتك يف يده

قر يف يده حىت تعود ويدعيها مل ت ،هذا لو كان قد ادعاها غريه قبل إقراره (8)فعلى/
 .(10)حيلف(9)و

ألنه  (مل يلزمه ،ل أنكر (11)أان مقر أو أقر أو :ومن ادعى على رجل حقا فقال): قال
وقيل: إذا  .(13)وحيتمل أنه أراد بطالن دعواه ،غري منكر له (12)وهو ،مل يذكر ما هو مقر به

 (18)أو هي (17)أو خذه (16)زنه :فيما لو قال (15)وهكذا احلكم .(14)لزمه ،أان مقر له :قال

 ــــــــــــــ
 (  ) له ( ليست يف "ج".1)
 (  يف "ب" ) ذكران (.2)
 (  ) املفرعني ( ليست يف "ب".3)
  وهذا هو األصح كما تقدم.( 4)

 (  يف "ب" و "ج" ) فكذبه (.5)
 ) صري إقراره ( ليست يف "ب".  (6)
  .5/288، فتح العزيز 13/422، البيان 2/199، الوسيط 3/474: املهذب (  انظر7)
 / أ من "ب".207(  هناية ل 8)
 (  يف "ج" ) أو (.9)
  .4/359، روضة الطالبني 5/289: فتح العزيز (  انظر10)
 (  يف "ب" ) و (.11)
 (  ) هو ( ليست يف "ج".12)
  .4/366، روضة الطالبني 5/297، فتح العزيز 13/425، البيان 3/474املهذب  :(  انظر13)

  .4/366، روضة الطالبني 5/297والصحيح هو األول. انظر: فتح العزيز ( 14)
 (  يف "ج" ) الوجه (.15)
 "ج" ) زهنا (. (  يف16)
 "ج" ) خذها (. (  يف17)
 "ب" ) هم (. (  يف18)
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 .(1)صحاح
]النتفاء  (لزمه ،أان مقر مبا تدعيه أو ل أنكر ما تدعيه :قال (2)وإن): قال
 . (4)وقيل: يلزمه ،ألنه وعد ابإلقرار (وإن قال أان أقر مبا تدعيه مل يلزمه)، (3)االحتمال
 (7)وضعت ألن هذه األلفاظ (6)/(5)[(لزمه ،بلى أو نعم أو أجل :وإن قال): قال
 . (8)للتصديق
ألن اإلقرار إخبار  (إن شاء هللا أو إن شئت، مل يلزمه (9)له علي ذل  :وإن قال): قال

 . (10)فلم يصح تعليق وجوبه على الشرط ،عن حق سابق
له  :وإن قال)ملا بيناه  (مل يلزمه ،إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف: وإن قال): الق

وهو  (وقيل: يلزمه)ملا بيناه،  (د قيل: ل يلزمهعلي ألف إذا جاء رأس الشهر فق
 (16)ذكره (15)يكون (14)ما بعده حيتمل أن (13)أوال مث (12)ألنه جزم ابإلقرار/ ؛(11)املنصوص

 ــــــــــــــ
  .4/366، روضة الطالبني 5/297، فتح العزيز 13/426 ، البيان3/475: املهذب (  انظر1)

 (  يف "ب" ) ولو (.2)
  .5/297، فتح العزيز 13/425: البيان (  انظر3)
  .4/366، روضة الطالبني 5/297واألول هو األصح. انظر: فتح العزيز ( 4)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".5)
 0/ ب من " أ "284ل  (  هناية6)
 " ) موضوعة (.(  يف "ب7)
  .5/298، فتح العزيز 13/425، البيان 2/200، الوسيط 3/475: املهذب (  انظر8)
 (  يف "ج" ) ألف (.9)
، فتح العزيز 429-13/428، البيان 2/210، الوسيط 3/475، املهذب 7/72: احلاوي الكبري (  انظر10)

5/335.  
  .13/430. انظر: البيان -هللا رمحهما-ين مل أقف عليه يف األم، ونقله عن نص الشافعي العمرا( 11)

 / ب من "ج".309(  هناية ل 12)
 (  يف "ج" ) و (.13)
 (  يف "ج" ) أنه (.14)
 (  ) يكون ( ليست يف "ج".15)
 (  ) ذكره ( ليست يف "ب".16)
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  .(3)إىل شهر (2)ألف مؤجلة (1)ملعرفة حملها فيصري كما لو قال له علي
 . (5)الشرط و خريهال فرق بني تقدمي  (4)إذ ؛وقيل: يلزمه يف املسألة اليت قبلها أيضا

 :وكذا لو قال ،ملا تقدم (إن شهد شاهدان فله علي ألف مل يلزمه :وإن قال): قال
 . (8)إن شهد شاهدان (7)علي ألف (6)له

ألنه  (لزمه يف احلال ،أبلف فهما صادقان (9)إن شهد شاهدان عليّ  :وإن قال): قال
  .أخرب بصدقهما وال يصدقان إال إذا كانت واجبة عليه

 . (10)يل: ال يلزمه أيضاوق
ألنه أقر ابلثبوت وادعى يف  (11)/(كان له علي ألف فقد قيل: يلزمه  :وإن قال): قال

 . (13)ألنه مل يعرتف له حبق يف احلال ؛وقيل: ال يلزمه .(12)فلم يقبل ،ضمنه السقوط
مل  ،شيء ففسره مبا ل يتمول كقشرة فستقة أو جوزة (14)عليله  :وإن قال): قال
 . (16)يثبت يف الذمة (15)نه الأل (يقبل

 ــــــــــــــ
 (  ) له علي ( ليست يف "ب".1)
 (  يف "ج" ) مؤجل (.2)
  .5/335العزيز  ، فتح13/430، البيان 2/210: الوسيط (  انظر3)

 (  يف "ب" ) و (.4)
  .13/430: البيان (  انظر5)

 (  ) له ( ليست يف "ج".6)
 (  ) علي ألف ( ليست يف "ب".7)
  .13/429، البيان 3/475، املهذب 6/318: األم (  انظر8)

 (  ) علي ( ليست يف "ج".9)
  .13/429: البيان (  انظر10)

 / ب من "ب".207(  هناية ل 11)
  .5/335: فتح العزيز انظر(  12)

  .4/367، روضة الطالبني 5/335وهذا هو األصح. انظر: فتح العزيز ( 13)

 ."أ  "ليست يف (  ) علي ( 14)
 (  يف "ب" ) مل (.15)
  .13/436، البيان 2/201: الوسيط (  انظر16)
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  .(2)ألنه شيء حرام األخذ واجب الرد ؛النص أنه يقبل (1)ظاهر: -رمحه هللا-قال الغزايل 
 . (5)الرمانة (4)وقشر ،(3)وكذا احلكم يف قمع الباذجنان

تة مل أو جلد مي (8)أو سرجني) ،مهيأ للتعليم (7)معلم أو (6)أي (وإن فسره بكلب): قال
وهلذا لو  ،(10)اسم الشيء وفيها منفعة وجيب تسليمها (9)ألنه يقع عليه (يدبغ فقد قيل: يقبل

تفسريه هبذه  (16)ويقبل ،(15)له (14)جيب تسليمها ،(13)عندي عني(12)/ (11)له :قال
 . (17)األشياء

ال جيب  (18)ألن اإلقرار إخبار عما جيب ضمانه وهذه األشياء (وقيل: ل يقبل): قال
 . (19)اضماهن

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) وظاهر (.1)
  .4/371، روضة الطالبني 5/305زيز . وهذا هو املذهب. انظر: فتح الع2/201: الوسيط (  انظر2)
 (  يف "ج" ) الباذجنانة (.3)
 (  يف "ج" ) وقشرة (.4)
  .13/436، البيان 4/238: التهذيب (  انظر5)

 (  ) أي ( ليست يف "ج".6)
 (  ) أو ( ليست يف "ب".7)
ْرِجني: بكسر السني وإسكان الراء، الزِّْبل. انظر: حترير ألفاظ التنبيه:   (8)  . 197السِّ
 (  يف "ج" ) عليهما (.9)
  .302-5/301، فتح العزيز 13/436، البيان 4/237، التهذيب 3/476: املهذب (  انظر10)

 (  ) له ( ليست يف "ب".11)
 0/ أ من " أ "285(  هناية ل12)
 (  ) عني ( ليست يف "ب".13)
 (  ) جيب تسليمها ( ليست يف "ج".14)
 (  ) له ( ليست يف "ب" و "ج".15)
 يف "ج" ) يقبل (.  (16)
  .302-5/301، فتح العزيز 13/436، البيان 4/237، التهذيب 2/201، الوسيط 3/476: املهذب (  انظر17)

 (  ) األشياء ( ليست يف "ج".18)
  املصادر السابقة. (  انظر19)
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  .(1)ألن ذلك ال جيب تسليمه (مل يقبل ،وإن فسره خبنزير أو ميتة): قال
 . (2)وقيل: يقبل

، (4)(3)وليس بعيدا عن اإلهبام ،ألنه حق آدمي (وإن فسره حبد قذف قبل): قال
 . (6)فأشبه ما لو فسره برد السالم ،(5)ألنه ال يؤول إىل امللك (وقيل: ل يقبل)

  .(7)ألنه حق يؤول إىل املال (قبل ،شفعةوإن فسره حبق ): قال
 (10)قيل: للمقر له ،مائة (9)بل يل عليك :املقر له (8)وإن فسر الشيء بعشرة وقال

وتدعي هذه الزايدة أو تكذبه يف أنه أراد العشرة  (12)على إرادة العشرة إبقراره (11)أتصدقه
وإمنا  ،يبق بينهما منازعة يف اإلقراراألول مل  (14)فإن أراد ،املائة (13)ابإلقرار وتدعي عليه إرادة

انزعه يف إرادة العشرة  (16)وإن ،فتفصل اخلصومة فيه بطريقها ،ماال آخر (15)يدعي عليه
 .(18)فالقول قول املقر (17)إبقراره/

 ــــــــــــــ
 .5/302: فتح العزيز (  انظر1)
  .4/374لبني ، روضة الطا5/302والصحيح عدم القبول. انظر: فتح العزيز  ( 2)

 (  يف "ج" ) اإلفهام (. 3)
  .4/374، روضة الطالبني 13/437: البيان (  انظر4)
 (  يف "ج" ) املال (.5)
  .13/437: البيان (  انظر6)
  .13/436: البيان (  انظر7)
 (  يف "ج" ) فقال (.8)
 (  يف "ب" و "ج" ) عليه (.9)
 (  ) له ( ليست يف "ج". 10)
 دقه (.(  يف "ج" ) تص11)
 (  يف "ب" ) اإلقرار (.12)
 (  ) إرادة ( ليست يف "ب".13)
 (  يف "ب" و "ج" ) اختار (.14)
 (  ) عليه ( ليست يف "ج".15)
 "ب" ) فإن (. (  يف16)
 / أ من "ب".208(  هناية ل 17)
  .13/438: البيان (  انظر18)
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 ،(1)ألن اللفظ ينبو عنه (مل يقبل ،وإن قال غصبت منه شيئا مث قال أردت نفسه): قال
 ،من املال (2)أي (قبل يف تفسريه القليل ،خطري أو كثريوإن أقر مبال أو مبال عظيم أو )
ألنه ما من مال إال وهو عظيم كثري ابلنسبة إىل ما حتته قليل حقري ابلنسبة إىل ما  ((3)والكثري)

  .(4)فوقه
  .(5)فال بد من تفسريه مبا يزيد على أقل ما يتمول ،وقيل: إذا قال مال عظيم أو كثري

  .(9)حيبس حىت يبني (8)املسعودي أنه (7)اختار (6)فالذي ،سريفإن امتنع املقر من التف
  :وجهني آخرين يوحك

فإذا بني نظر فإن صدقه املقر  ،عليه (10)أنه يقال للمقر له بني أنت ما تدعي :أحدمها
 (12)/(11)وإن كذبه قيل: له إن بينت إقرارك] وإال جعلناك انكال فإن بني[ ،قبل

 ووجه هذا أنه قويت جنبة املقر  ،(13)دعيهوإال حلفناه ودفعنا إليه ما ي
 نسوة  (15)وخيالف ما لو أسلم على عشر ،(14)له ابمتناع املقر عن التفسري

 ــــــــــــــ
  .13/437، البيان 2/201، الوسيط 3/476: املهذب (  انظر1)
 ( ليست يف "ب". (  ) أي2)
 (  يف "ب" ) والكثري من املال (.3)
  .13/440، البيان 4/238، التهذيب 3/476، املهذب 7/14: احلاوي الكبري (  انظر4)

  .13/435، البيان 2/201: الوسيط (  انظر5)
 (  يف "ب" ) قال (.6)
 (  ) اختار ( ليست يف "ب" ويف "ج" ) اختاره (.7)
 "ب".(  ) أنه ( ليست يف 8)
، روضة 5/303، وهذا هو أصح الوجوه. انظر: فتح العزيز 13/435. انظر: البيان -هللا رمحهما-نقله عنه العمراين ( 9)

  .4/374الطالبني 

 (  يف "ج" ) تدعيه (.10)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب" و "ج".11)
 0/ ب من " أ " 285(  هناية ل12)
  .4/374، روضة الطالبني 5/303يز ، فتح العز 13/435: البيان (  انظر13)
  املصادر السابقة. (  انظر14)
 "ج" ) عشرة (. (  يف15)
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وإمنا التعيني إنشاء من  ،إذ ليس إىل املرأة دعوى وتعيني ؛فإان ال حنبسه ،التعيني (2)من (1)فامتنع
 . (3)الزوج ومل يذكر يف التتمة غري هذا

 .(6)يبطل فائدة اإلقرار (5)لكنه ،(4)وهذا منقاس   -هللارمحه - قال الغزايل
ألنه رمبا ال يدري املقر له ما الذي  ؛شيئا حبس (9)قال غصبت منه (8)أنه إذا :(7)والثاين
  .وهذا هوس، (12)(11)أقر بشيء مطلق روجع املقر له  (10)وإن ،غصب منه

املطالبة ابلتفسري أنه هل يشرتط أن يعيد احلاكم  (13)يف :وحكى يف احلاوي وجهني
 .(15)(14)ثالاث

 ــــــــــــــ
 "ج" ) وامتنع (. (  يف1)
 "ج" ) عن (. (  يف2)
  .2/201ومل ينسبه لصاحب التتمة. انظر: الوسيط  -هللا رمحه-الغزايل نقله ( 3)

 "ب" ) متناقض (. (  يف4)
 (  يف "ب" ) ولكنه (.5)
  .2/201: الوسيط (  انظر6)

 (  يف "ج" ) الثاين (.7)
 (  ) إذا ( ليست يف "ج".8)
 (  ) منه ( ليست يف "ب" و "ج".9)
 (  يف "ج" ) فإن (.10)
 (  يف "ج" زايدة ) ما الذي غصب منه (.11)
  .5/303: فتح العزيز (  انظر12)
 (  ) يف ( ليست يف "ب".13)
 (  ) ثالاث ( ليست يف "ج".14)
  .11-7/10اوي الكبري : احل(  انظر15)
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 فصل
وإن ) ،(3)/(2)ألهنا أقل اجلمع ((1)وإن أقر بدراهم أو بدراهم كثرية لزمه ثالثة  ) :قال

جلواز أن يكون الثاين خربا  (لزمه درهم واحد ،له علي درهم مث ادعاه يف وقت آخر :قال
 . (4)وكذا احلكم فيما لو أعاد بعضه ،عما أخرب به أوال

له علي درهم من مثن عبد  :مث قال ،له علي درهم من مثن ثوب :إن قالو ): قال
 .(5)النتفاء االحتمال املذكور (لزمه درمهان
ألن املعطوف مغاير للمعطوف  (له علي درهم ودرهم لزمه درمهان :وإن قال): قال

قال أنت  (8)ولو (لزمه درهم علي املنصوص ،درهم فدرهم (7)له علي :وإن قال) ،(6)عليه
 (فقيل: فيهما قولن أحدمها: يلزمه درهم) ،(9)طالق فطالق وقعت طلقتان على املنصوص

والثاين: يلزمه ) ،(11)وفطالق أنت حينئذ ،(10)ألنه حيتمل أنه أراد فدرهم له خطر ؛وتقع طلقة
  (1)العطف (15)يف (14)والفاء ظاهر (13)]حيتمل أنه أراد طلقتان[ (12)ألنه ؛وتقع طلقتان (درمهان

 ــــــــــــــ
 ) دراهم (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف1)
  .13/444: البيان (  انظر2)
 / ب من "ب".208(  هناية ل 3)
  .13/444، البيان 4/248، التهذيب 478-3/477: املهذب (  انظر4)

  .13/444، البيان 4/248، التهذيب 3/378: املهذب (  انظر5)
  .13/444، البيان 4/249، التهذيب 2/206، الوسيط 3/378، املهذب 7/55: احلاوي الكبري (  انظر6)

 (  يف "ج" ) عندي (.7)
 (  يف "ب" ) وإن (.8)
  .4/387، روضة الطالبني 5/323، فتح العزيز 3/478، املهذب 7/55: احلاوي الكبري (  انظر9)

 (  يف "ج" ) حاضر (.10)
  .5/323، فتح العزيز 13/445: البيان (  انظر11)
 (  يف "ب" و "ج" ) ألن (.12)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب" و"ج".13)
 (  يف "ج" ) ظاهرة (.14)
 (  ) يف ( ليست يف "ب".15)
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  .(2)كالواو  (1)العطف
  .(3)وقيل: بتقرير النصني

 ،له خطر (6)فدرهم (5)فدرهم الزم يل أو (4)والفرق أن اإلقرار حيتمل الصفة أبن يريد/
فحمل على  ،هلا خطر (7)والطالق ال ميكن محله على الصفة إذ ال حيتمل فطالق طلقة

  .(8)العطف
 . (10)فطلقة (9)أنت طالق طلقة :وإمنا نظري مسألتنا من الطالق أن يقول

له علي درهم حتت درهم أو فوق درهم أو مع درهم أو قبل درهم  :وإن قال): قال
أراد  (13)ألنه حيتمل أنه (درهم (12)قولن، أحدمها: جيب (11)أو بعد درهم فقد قيل: فيه

يف اجلودة وحتت درهم يف الرداءة ومع درهم وقبل درهم أملكه وبعد درهم  (14)فوق درهم
 . (15)ملكته

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) للعطف (.1)
  .5/323، فتح العزيز 13/445، البيان 4/249: التهذيب (  انظر2)

  .4/387 ، روضة الطالبني5/323وهذا هو املذهب. انظر: فتح العزيز ( 3)
  0/ أ من " أ "286(  هناية ل 4)
 "ب" و "ج" ) إذا (. (  يف5)
 "ج" ) وفدرهم مال(. (  يف6)
 (  ) طلقة ( ليست يف "ب" و "ج".7)
  .5/324، فتح العزيز 4/249، التهذيب 7/56: احلاوي الكبري (  انظر8)
 (  ) طلقة ( ليست يف "ب" و "ج".9)
  .13/445البيان ، 7/56: احلاوي الكبري (  انظر10)
 "ب" ) فيهما (. (  يف11)
 "ج" ) يلزمه (. (  يف12)
 (  ) حيتمل أنه ( ليست يف "ج".13)
 "ب" ) الدرهم (. (  يف14)
، 5/322، فتح العزيز 13/446، البيان 4/249، التهذيب 3/478، املهذب 7/56: احلاوي الكبري (  انظر15)

  .4/377روضة الطالبني 
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 ،درهم إىل درهم (1)ألن هذه األلفاظ تقتضي ضم (ين: درمهانوالثا): قال
 ن مبىن القولني تعارض األصل والظاهر. أوك ،(4)حروف العطف (3)/(2)فأشبهت
وإن  ،لزمه درهم ،قال فوق درهم أو حتت درهم أو مع درهم (5)وقيل: إن) :قال

ال حيتمل إال التاريخ  (6)والفرق أن قبل وبعد (لزمه درمهان ،قبل درهم أو بعد درهم :قال
يف الوجوب فصار أحد الدرمهني مضموما إىل اآلخر خبالف فوق وحتت  (7)فاملفهوم منه التقدمي

 . (8)فإن ذلك إشارة إىل املكان واملقر ابلشيء ال يكون مقرا مبكانه ،ومع
ألنه حيتمل أنه أراد يف دينار  (لزمه درهم ،له علي درهم يف دينار :قال (9)وإن) :قال

وكذا لو فسره مبا  ،أي على قول ملا تقدم (إل أن يريد مع دينار فيلزمه درهم ودينار) ،(10)يل
 . (11)قبل إال يف أرش اجلناية ،يقبل فيما إذا قال له يف هذا العبد ألف درهم

 (12)ألنه حيتمل أنه أراد (لزمه درهم ،له علي درهم يف عشرة :وإن قال) :قال
  .(15)ألنه موجبه (أن يريد احلساب فيلزمه عشرةإل ) ،(14)يف عشرة يل (13)خمتلط

 ــــــــــــــ
 .(  ) ضم ( ليست يف "ب"1)
 "ب" ) فأشبه (. (  يف2)
 / أ من "ب".209(  هناية ل 3)
  .4/377، روضة الطالني 5/322، فتح العزيز 13/446، البيان 7/56: احلاوي الكبري (  انظر4)
 (  ) إن ( ليست يف "ج".5)
 "ج" ) أو بعد (. (  يف6)
 "ج" ) التقدم (. (  يف7)
  .5/323، فتح العزيز 13/446: البيان (  انظر8)
 "ج" ) فإن (. (  يف9)
  .5/318، فتح العزيز 13/448، البيان 4/251، التهذيب 3/478: املهذب (  انظر10)

 . 5/318، فتح العزيز 3/478، التهذيب 2/205: الوسيط (  انظر11)
 "ج" زايدة ) أنه (. (  يف12)
 "ب" ) خمتلطا (. (  يف13)
  .13/447، البيان 3/478: املهذب (  انظر14)
  املصدرين السابقني. (  انظر15)
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 (3)من استعمال هذا (2)ألنه الظاهر/ ؛تلزمه عشرة (1)وقيل: عند اإلايس من البيان/
 .(5)(4)اللفظ

 (7)ألنه أقر (لزمه أحدمها وأخذ بتعيينه ،له علي درهم أو دينار :قال (6)وإن): قال
  .(8)أبحدمها ألن أو للرتديد
 . (9)يءوقيل: ال يلزمه ش

توهم عليه زايدة  (11)ألنه حيتمل أنه (لزمه درهم ،درهم بل درهم (10):وإن قال) :قال
 . (13)فأعاد لفظ الدرهم ،عليه (12)فقال بل مث تذكر يف احلال أنه ال زايدة له ،فقصد االستدراك

ل بل  (15)درهم/ :وإن قال ،لزمه درمهان ،بل درمهان (14)درهم :وإن قال): قال
فلم يكن ذلك رجوعا عن  ،والفرق أن مثة الدرهم داخل يف الدرمهني (درهم ودينارلزمه  ،دينار

  .(16)وال كذلك ههنا ،وأحلق به الدرهم اآلخر ،إثبات الدرهم بل نفى االقتصار عليه

 ــــــــــــــ
 0/ ب من " أ "286(  هناية ل 1)
 / ب من "ج".310(  هناية ل 2)
 "ج" ) هذه (. (  يف3)
 "ج" ) اللفظة (. (  يف4)
  .13/447، البيان 3/478: املهذب (  انظر5)
 "ب" ) فإن (. (  يف6)
 "ج" ) إقرار (. (  يف7)
  .13/448، البيان 3/478: املهذب (  انظر8)
  .13/448: البيان ظر(  ان9)
 ) له علي (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف10)
 "ب" ) أن (. (  يف11)
 (  ) له ( ليست يف "ب".12)
  .13/447، البيان 3/478: املهذب (  انظر13)
 ) ال (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف14)
 / ب من "ب".209(  هناية ل 15)
 "ج" ) هنا (. (  يف16)

 .13/447، البيان 3/478: املهذب انظرو  
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لزمه ثالثة دراهم؛ ألن املشار  ،الدرمهان (1)له عندي هذا الدرهم ال، بل هذان :ولو قال
 ؛لزمه درمهان ،، ولو قال له علي درمهان ال بل درهم(2)املشار إليهما اثنيا إليه أوَّالً غري داخل يف

 .(4)(3)ألنه رجع عن أحد الدرمهني املقر هبما فلم يقبل

 ــــــــــــــ
 "ب" ) هذا (. (  يف1)
 .13/447: البيان (  انظر2)
 "ج" ) تلزمه الثالثة ( بدل من ) يقبل (. (  يف3)
 املصدر السابق. (  انظر4)
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 فصل
ألن الذي بني  (لزمه مثانية ،(3)عشرةالو  (2)ما بني درهم (1)عليله  :وإن قال) :قال

 (رهم إىل عشرة، فقد قيل: يلزمه مثانيةله علي من د :قال (5)وإن)، (4)الدرهم والعشرة مثانية
من هذا احلائط إىل هذا (7) (6)ألن األول والعاشر حدان فال يدخالن يف احملدود، كما لو قال له

، (9)ألن احلد هو العاشر أما األول فهو ابتداء الغاية فيدخل (وقيل: يلزمه تسعة)، (8)احلائط
ق أن احلد إذا كان من جنس احملدود دخل ألنه قد ذكر يف غسل املراف (وقيل: يلزمه عشرة)

 . (14)قبلها (13)يف املسألة  (12)األوجه (11)بطرد هذه :وقيل .(10)فيه
  (له علي شيء :فهو كما لو قال (15)له علي كذا/ :وإن قال): قال

 كذا   (18)له علي كذا درمها أو :قال (17)وإن) ،(16)ألنه مبهم

 ــــــــــــــ
 و "ب". "أ  "ليست يف (  ) علي ( 1)
 "ب" و "ج" ) الدرهم (. (  يف2)
 " أ " ) عشرة (. (  يف3)
  .5/314، فتح العزيز 3/479، املهذب 7/58: احلاوي الكبري (  انظر4)

 "ب" ) ولو (. (  يف5)
 (  ) له ( ليست يف "ج".6)
 "ب" زايدة ) علي (. (  يف7)
  .5/314، فتح العزيز 3/479، املهذب 59-7/58: احلاوي الكبري (  انظر8)
  املصادر السابقة. (  انظر9)

  .5/314، فتح العزيز 13/449، البيان 7/59: احلاوي الكبري (  انظر10)

 "ب" ) هذا (. (  يف11)
 "ب" ) الوجه (. (  يف12)
 "ب" زايدة ) اليت (. (  يف13)
  املصادر السابقة. (  انظر14)

  0/ أ من " أ "287(  هناية ل 15)
  .4/379، روضة الطالبني 3/479: املهذب (  انظر16)

 "ب" ) قال ولو ( بدل من ) وإن (. (  يف17)
 ".(  ) كذا درمها أو ( ليست يف "ب" و "ج18)
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 . (3)اثنيا على التأكيدوحيمل قوله كذا  ((2)لزمه درهم ،درمها (1)كذا
 . (4)هكذا احلكم فيما لو قال درهم ابلرفعو 

ألنه ذكر الدرهم  (درمهان (6)كذا وكذا درمها فقد قيل: يلزمه  :قال (5)وإن) :قال
مخسة عشرة  :كما لو قال  (8)فصار ،لكل واحد منهما (7)فكان مفسرا/ ،تفسريا عقيب املبهمني

فجاز  ،ألن قوله كذا جيوز تفسريه مبا دون الدرهم (درهم وقيل: فيه قولن أحدمها:)، (9)درمها
وقيل: إن  .ملا سبق (والثاين: درمهان)، (11)(10)أن يريد بكل واحد بعض الدرهم واجملموع درهم

ألنه حينئذ يكون  ،(12)لزمه درهم واحد ،وإن ذكره ابلرفع ،لزمه درمهان ،ذكر الدرهم ابلنصب
 . (14)درهم (13)خربا عن املبهمني فيكون تقديرمها

ألن قوله كذا  (لزمه دون الدرهم ،ابخلفض (18)درهم (17)كذا  :(16)قال (15)وإن): قال

 ــــــــــــــ
 "ب" ) وكذا (. (  يف1)
 ) واحد (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف2)
  .3/479: املهذب (  انظر3)
  املصدر السابق. (  انظر4)

 "ب" و "ج" ) ولو (. (  يف5)
 (  ) يلزمه ( ليست يف "ب".6)
 / أ من "ب".210(  هناية ل 7)
 (  ) فصار ( ليست يف "ب".8)
  .5/309، فتح العزيز 13/451، البيان 3/479: املهذب (  انظر9)

 (  يف "ب" ) درمها (.10)
  املصادر السابقة. (  انظر11)
 (  ) واحد ( ليست يف "ج".12)
 (  يف "ج" ) تقديرمها (.13)
، روضة الطالبني 5/309املذهب: هو وجوب درهم واحد، سواء كان الدرهم مرفوعاً أو منصوابً. انظر: فتح العزيز   (14)

4/377.  
 ) ولو (.(  يف "ب" 15)
 (  يف "ج" ) ذكر (.16)
 (  ) كذا ( ليست يف "ج".17)
 (  يف "ج" ) الدرهم (.18)
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 . (2)يف التفسري إليه (1)يكون كناية عن بعض أو جزء ويرجع
ألن قوله كذا ال يفهم منه معىن فيصري وجوده كعدمه فينزل  (وقيل: يلزمه درهم): قال
  .(4)علي درهم(3)منزلة قوله 

 . (7)(6)أو خفض كذا ههنا (5)لزمه درهم نصب أو رفع ،كولو قال ذل
ألن مثل هذه اللفظة ال  ؛يتجه غريه يف حق من ال حيسن اإلعراب (8)وال :قال يف التتمة

 . (11)(10)الدرهم(9)تذكر يف العادة ويراد هبا بعض 
لزمه درهم ويكون منصواب على التفسري، وإن قال كذا  ،ابلنصب كذا درمهاً   :وإن قال

 درهم، وإن قال كذا درهمْ  (12)لزمه درهم ويكون خربا وتقديره علي شيء وهو ،ابلرفع هم  در 
 . (13)ألنه اليقني ؛ابلوقف فهو كما لو ذكره ابخلفض

لزمه الدرهم  ،(16)ألف ودرهم أو ألف وثوب/ (15)علي/ (14)له :وإن قال): قال
دراهم كان اجلميع وإن قال له علي مائة وعشرة  ،ورجع يف تفسري األلف إليه ،والثوب

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) يرجع (.1)
  .4/376، روضة الطالبني 5/308، فتح العزيز 13/450: البيان (  انظر2)

 (  يف "ج" زايدة ) له (.3)
  املصادر السابقة. (  انظر4)
 (  يف "ج" ) رفع أو نصب (.5)
  "ج" ) هنا (.(  يف6)
  .4/376، روضة الطالبني 5/308، فتح العزيز 13/450: البيان (  انظر7)
 (  يف "ج" ) ال (.8)
 (  يف "ب" ) البعض (.9)
 (  ) الدرهم ( ليست يف "ب".10)
  .5/308لكنه مل ينسبه له. انظر: فتح العزيز  -هللا رمحهما-نقل قول صاحب التتمة الرافعي ( 11)
 هو (.(  يف "ج" ) 12)
  .377-4/379، روضة الطالبني 309-5/308، فتح العزيز 451-13/450: البيان (  انظر13)

 (  ) له ( ليست يف "ج".14)
 0/ ب من " أ "287(  هناية ل15)
 / أ من "ج".311(  هناية ل 16)
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  .(1)أي على الصحيح (دراهم
فال يكون تفسريا  ،نفسه (2)والفرق أن مثة تضمن إثبات الدرهم يف نفسه والثوب يف/

يف نفسها بل هي تفسري وقد تعقبت مجلتني كل  (4)، وههنا الدراهم ال تتضمن إثباهتا(3)واجبا
 . (7)ما والعرف يشهد لذلكتفسريا هل (6)حمتاجة إىل التفسري فتجعل (5)واحدة منهما
فعلى هذا  ،كاملسألة قبلها  (وقيل: يلزمه عشرة دراهم ويرجع يف تفسري املائة إليه): قال

 . (8)ل بعتك هذا خبمسة وعشرين درمها مل يصح البيعالو لق
وإن قال له علي عشرة إل عشرة لزمه العشرة، وإن قال له علي درهم ودرهم ): قال
 . (10)وقد يبنا نظريه يف الطالق (ان على املنصوص، وقيل: يلزمه درهملزمه درمه (9)إل درمها
ألن  (قبل منه ،له علي ألف درهم إل ثواب وقيمة الثوب دون األلف :وإن قال): قال

: هذا االستثناء -رمحه هللا-. وقال الغزايل (12)لغة العرب (11)االستثناء من غري اجلنس جائز يف
 (15)ذكر الثوب وأراد (14)إنه (13)مة ثوب، نعم فيه جماز من حيثألن تقديره إال قي ؛من اجلنس

 ــــــــــــــ
  .4/379، روضة الطالبني 5/311وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 1)
 / ب من "ب".210(  هناية ل 2)
 (  ) واجبا ( ليست يف "ب" و "ج".3)
 (  يف "ج" ) إثباات (.4)
 (  ) منهما ( ليست يف "ب" و "ج".5)
 (  يف "ب" ) فجعل ( ويف "ج" ) فجعلت (.6)
  .13/454، البيان 3/480املهذب ( 7)
  .5/311: فتح العزيز (  انظر8)
 (  يف "ب" ) درهم (.9)
  .929حممد مزايين: غنية الفقيه بتحقيق الزميل  :(  انظر10)
 (  ) جائز يف ( ليست يف "ج".11)
  .5/346، فتح العزيز 13/456، البيان 3/480: املهذب (  انظر12)
 (  ) من حيث ( ليست يف "ب".13)
 (  يف "ب" ) ألن ( و ) إنه ( ليست يف "ج".14)
 (  يف "ب" ) وإرادة (.15)
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بطل التفسري وهل يبطل  ،مثل األلف أو أكثر (3)قيمة (2)وأما لو فسره مبا له ،(1)القيمة
 . (4)االستئناف ن فيه وجهان

ألنه مبهم  (رجع يف تفسري األلف إليه ،له علي ألف إل دينارا :وإن قال): قال
 . (5)الستثناءوأسقط منه دينار ل

ولزمه  (6)أي (لزمه تسليم تسعة ،له هالء العبيد العشرة إل واحدا :وإن قال): قال
  .(8)إليه (7)ألنه ثبت بقوله فريجع ؛البيان

 .(11)(10)يلزمه تسليم العشرة(9)االستثناء من املعني ال يصح و :ومن أصحابنا من قال
قبل منه على  ،املستثىن (16)أنه هو (15)إل واحدا فذكر (14)/(13)ماتوا (12)إن)و  :قال 
 (18)ألنه يرفع حكم اإلقرار فهو كاالستثناء/ (وقيل: ل يقبل)، (17)ألنه حمتمل (املذهب

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" زايدة ) جماز ( ويف "ج" ) قيمة الثوب (.1)
 (  ) له ( ليست يف "ب" و "ج".2)
 (  يف "ب" و "ج" ) قيمته (.3)
  .4/407، روضة الطالبني 5/346. وأصح الوجهني: البطالن. انظر: فتح العزيز 213-2/212: الوسيط (  انظر4)
  .4/407، روضة الطالبني 13/457، البيان 4/243، التهذيب 3/480: املهذب (  انظر5)
 " و "ج".(  ) أي ( ليست يف "ب6)
 (  يف "ج" ) فرجع (.7)
  .5/347، فتح العزيز 13/458، البيان 2/213، الوسيط 481-3/480: املهذب (  انظر8)
 (  يف "ب" زايدة ) قيل: (.9)
 (  يف "ب" ) عشرة (.10)
  .4/407، روضة الطالبني 5/347، فتح العزيز 2/213: الوسيط (  انظر11)
 إن (.ف" ) ج"و  "أ  "(  يف 12)
 ) كلهم (.و "ب" زايدة  "أ  " يف ( 13)
  0/ أ من " أ "288(  هناية ل 14)
 (  يف "ب" ) وذكر (.15)
 (  ) هو ( ليست يف "ب".16)
  .13/458، البيان 8/354، حلية العلماء 3/481: املهذب (  انظر17)

 / أ من "ب".211(  هناية ل 18)
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  .(1)املستغرق
إال واحدا والباقي ارتفع ابملوت ومثة رام  (2)والفرق على املذهب أن ههنا مل يرفع إبقراره

  .(3)رفع اجلميع إبقراره
 . (7)املستثىن قبل وجها واحدا (6)أنه هو (5)وذكر ،اقتلوا إال واحد (4)فلو
وهذا البيت يل  (8)له هذه الدار ]إل هذا البيت أو هذه الدار له[ :وإن قال) :قال
 . (9)فأشبه االستثناء ،ألنه أخرج البعض بلفظ متصل (قبل منه

هذه  (10)ألن قوله (له هذه الدار عارية، فله أن يرجع فيها مىت شاء :وإن قال): قال
  .(11)أما إذا اقرتن بغريه فال ،الدار ليس صرحيا يف امللك إال إذا جترد

مثن مخر، وليس بشيء؛ ألن إضافة  (12)له علي ألف من :وقيل: خيرج على ما إذا قال
له هذه  :و قالل (15)احلكم  (14)وكذا .(13)العارية حقيقة خبالف اخلمر فإنه ال ميلك حقيقة

 ــــــــــــــ
  .5/347، فتح العزيز 13/458، البيان 3/481: املهذب (  انظر1)
 (  يف "ب" ) إبقراره مل يرفع (.2)
  .13/458، البيان 3/481: املهذب (  انظر3)
 (  يف "ج" ) فأما لو (.4)
 (  يف "ج" ) فذكر (.5)
 (  ) هو ( ليست يف "ب" و "ج".6)
  .5/347مع املصدرين السابقني، فتح العزيز (  انظر 7)
 (  ما بني املعقوفني سقط من "ب".8)
  .4/408، روضة الطالبني 5/347، فتح العزيز 13/459، البيان 4/243، التهذيب 3/481: املهذب (  انظر9)

 (  يف "ج" زايدة ) له (.10)
  .4/397، روضة الطالبني 5/339، فتح العزيز 2/211، الوسيط 7/65: احلاوي الكبري (  انظر11)

 (  ) من ( ليست يف "ج".12)
، روضة 5/339فتح العزيز  انظر:. -هللا رمحه-ما أشار الشارح ، واملذهب هو األول ك2/211: الوسيط (  انظر13)

  .4/400الطالبني 
 (  يف "ج" ) وهكذا (.14)
 (  يف "ب" ) فيما (.15)
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 . (2)عارية (1)الدار هبة
 (3)ألن اهلبة ال تلزم إال (فله أن ميتنع من التسليم ،له هذه الدار هبة :وإن قال) :قال
 . (5)ومل يعرتف به (4)ابلقبض

ألن التأجيل يؤخر احلق وال  (لزمه ما أقر به (6)له علي ألف ماجلة :ولو قال): قال
 (يلزمه ما أقر بهوقيل: فيه قولن، أحدمها: )، (9)رافعا لإلقرار، فقبل (8)يكن (7)فلم ،يسقطه

 . (10)ألنه يف معىن االستثناء املستغرق (والثاين: يلزمه ألف حالة)ملا بيناه، 
ففيه قولن  ،ألف من مثن مخر أو ألف قضيتها (12)علي له :قال (11)وإن): قال
 (15)االستثناء املستغرق، فعلى هذا لو طلب ميني املقر له فله (14)ألنه مبنزلة (13)(يلزمه :أحدمها
وخيالف  ،(18)أقبضه (17)كما لو قال له علي ألف من مثن مبيع مل  (ل يلزمه :والثاين)، (16)ذلك

 ــــــــــــــ
 ) أو (." أ " و "ج" زايدة  (  يف1)
  .4/400، روضة الطالبني 5/339، فتح العزيز 2/211: الوسيط انظر(  2)
 (  يف "ج" ) بدون (.3)
 قبض (.(  يف "ج" ) ال4)
  .5/339، فتح العزيز 3/481، املهذب 7/65، احلاوي الكبري 6/318: األم (  انظر5)
 (  يف "ب" ) مؤجل (.6)
 (  يف "ج" ) فال (.7)
 (  يف "ج" ) يكون (.8)
  .5/336، فتح العزيز 4/247، التهذيب 2/210، الوسيط 3/483: املهذب (  انظر9)

  .5/336 ، فتح العزيز3/483: املهذب (  انظر10)
 (  يف "ب" و "ج" ) ولو (.11)
 ."أ  "ليست يف (  ) علّي ( 12)
 (  يف "ج" ) ألف (.13)
 "ج" ) يف معىن ( بدل من ) مبنزلة (. (  يف14)
 (  ) فله ( ليست يف "ج".15)
 .13/468، البيان 3/483: املهذب (  انظر16)

 (  يف "ب" ) ماال (.17)
 (  يف "ب" ) قبضتها (.18)
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مبا يرفعه من الوجه الذي أثبته  (3)اإلقرار/ (2)ألن يف االستثناء وصل/ (1)االستثناء املستغرق؛/
  .(5)ليس كذلك (4)وههنا ،فلم يقبل

ويصري كما لو  ،لتناقضه ؛واحدا قوال (8)قضيتها (7)ألف  (6)له وقيل: يلزمه فيما إذا قال
 . (9)قال له علي ألف ال تلزمين

ألن  (بقبض املبيع (10)مل يلزمه حىت يقر ،وإن قال له علي ألف من مثن مبيع): قال
 .(12)واألصل عدم القبض (11)إقراره تعلق ابملبيع

 ــــــــــــــ
 0/ ب من " أ "288(  هناية ل 1)
 / ب من "ب".21(  هناية ل 2)
 / ب من "ج".311(  هناية ل 3)
 (  يف "ج" ) هنا (.4)
  .13/468: البيان (  انظر5)
  ليست يف " أ " و "ج".( 6)
 .ألف ( ليست يف " أ " (  )7)
 "ب" )قضيته(  (  يف8)
  .2/210: الوسيط (  انظر9)
 (  يف "ج" ) يتم (.10)
 ني املبيع (.(  يف "ب" ) بع11)
  .5/334، فتح العزيز 13/466، البيان 3/483: املهذب (  انظر12)
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 فصل
ألنه موجب لفظه،  (وإن قال له علي ألف درهم نقص، لزمه انقصة الوزن) :قال

لزمه من  ،ألف درهم وهو يف بلد أوزاهنم انقصة (2)وإن قال)، (1): يلزمه ألف وازنةوقيل
وهي دراهم اإلسالم  (وقيل: يلزمه ألف وازنة)، (3)كما يف البيع  (دراهم البلد على املنصوص

و ألنه إخبار عن وجوب سابق وه ؛وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل (4)كل درهم ستة دوانيق
وخيالف البيع فإنه إجياب يف  ،ألن ذلك هو املعروف ؛(5)فحمل على دراهم اإلسالم ،حمتمل
 . (6)فحمل على عرف ذلك املوضع ،احلال

وإن  ،لزمه صوري وازن ،وهو يف بلد أوزاهنم وافية ،له درهم صوري :وإن قال) :قال
 (لزمه درهم وازن منها) ،أي متسعة (كبار القدود  ،ويف البلد دراهم ،درهم كبري (7)له :قال

  .(9)ذكر يف الشامل (8)وهكذا ،ألن الظاهر أنه أراد ذلك
يف املهذب: يلزمه من دراهم اإلسالم يف مجيع املسائل عند اإلطالق، نعم لو  (10)وقال

 . (12)(11)فسر ذلك كان على التفصيل املذكور ههنا

 ــــــــــــــ
، روضة الطالبني 5/312، فتح العزيز 13/441، البيان 8/343، حلية العلماء 7/53: احلاوي الكبري (  انظر1)

4/378. 
 ) له (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف2)
  .5/313، فتح العزيز 13/441البيان ، 3/477، املهذب 7/53: احلاوي الكبري (  انظر3)

( غراما. 0,468الدوانيق: مجع دانق، وهو ضرب من النقود الفضية وزنه مثاين حبات من الشعري، وهو ما يساوي )  (4)
 . 183انظر: معجم لغة الفقهاء: 

 (  يف "ب" ) البلدان (.5)
  .5/313، فتح العزيز 13/442، البيان 3/477: املهذب (  انظر6)
 يف "ب" زايدة ) علّي (.  (7)
 (  يف "ج" ) هكذا (.8)
  .13/442. انظر: البيان -هللا رمحه-نقله عن الشامل العمراين  ( 9)

 (  يف "ب" ) قال (.10)
 (  يف "ج" ) هنا (.11)
  .3/477: املهذب (  انظر12)
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أي   (2)/((1)له علي ألف درهم زُيف ففسرها مبا ل فضة فيها :وإن قال): قال
  .(5)يفهم يف الغالب (4)ألن ذلك مل (مل يقبل)املضروبة،  (3)كالفلوس

 . (8)ابلكالم قبل (7)كان ذلك متصال  (6)وقيل: إذا
ألن اللفظ حيتمله، هكذا  (املذهب (11)قبل على (10)/(9)وإن فسرها مبوشوش): قال

ومل يذكر يف  (ابإلقرار وقيل: ل يقبل إل إذا كان متصال)، (13)أبو الطيب الطربي (12)قال
  .غريه (15)والشامل (14)املهذب

، مل (20)ابملغشوشة (19)فيها (18)يتعامل الناس(17)لو كان يف بلد  :يف الشامل (16)وقال

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) فيه (.1)
 / أمن "ب".212(  هناية ل 2)
 . 319-318النقود املضروبة من غري الذهب والفضة. انظر: معجم لغة الفقهاء: ( الف ل وس: مجع فـَْلس، وهي 3)
 (  يف "ب" و "ج" ) ال (.4)
  .5/312، فتح العزيز 13/443، البيان 2/203، الوسيط 3/477، املهذب 7/53: احلاوي الكبري (  انظر5)
 (  يف "ب" ) إن (.6)
 (  يف "ج" ) موصوال (.7)
  هذا القول.مل أقف على من ذكر ( 8)
 (  يف "ب" ) ابملغشوش (.9)
  0/ أ من " أ "289(  هناية ل 10)
 ) ظاهر (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف11)
 (  يف "ب" زايدة ) القاضي (.12)
  .13/443. انظر: البيان -هللا رمحهما-نقله عنه العمراين ( 13)

  .3/477: املهذب (  انظر14)

  .13/443. انظر: البيان -هللا رمحه-نقله عن الشامل العمراين ( 15)

 (  يف "ب" ) قال (.16)
 (  يف "ج" زايدة ) مل (.17)
 (  ) الناس ( ليست يف "ب".18)
 (  يف "ج" ) فيه إال (.19)
 (  يف "ج" ) ابملغشوش (.20)
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 . (1)يلزمه عند اإلطالق إال منها كما يف النقص
خبالف نظريه  (قبل منه (2)له علي دراهم ففسرها بسكة غري البلد :وإن قال)قال: 

تنافيه فثبت جمهوال  (5)اجلهالة ال(4)و ،يع؛ ألن هذا إخبار عن سابق وذلك خيتلفالب (3)يف
فحمل على عرف البلد تصحيحا  ،والبيع إجياب يف احلال واجلهالة تنافيه ،فريجع يف تفسريه إليه

  .(6)للعقد
 . (7)والسكة هي احلديدة املنقوشة اليت تضرب هبا وعليها الدراهم والداننري

ألنه حيتمله ويستعمل  ((8)له عندي ألف درهم ففسرها بدين قبل منه :لوإن قا): قال
 . (9)له

ألن الوديعة جيب حفظها  (وديعة فهي وديعة (10)درهم له علي ألف :وإن قال)
 .(11)وردها

ألنه أقر  (أهنا هالكة مل يقبل (13)أهنا ابقية فإذا (12)دينكان ع  :وإن قال): قال
 . (14)بوجوب ردها فلم يقبل رجوعه

 ــــــــــــــ
  .13/443. انظر: البيان -هللا رمحه-نقله عن الشامل العمراين   (1)
 (  يف "ج" ) بغري سكة البلد (.2)
 "ج" ) من (. (  يف3)
 (  يف "ج" ) يف (.4)
 (  ) ال ( ليست يف "ب".5)
  .313-5/312، فتح العزيز 13/444، البيان 3/477، املهذب 7/54:: احلاوي الكبري (  انظر6)

 . 7/219، لسان العرب 4/1306(  انظر: الصحاح 7)
 (  ) منه ( ليست يف "ج".8)
  .5/337، فتح العزيز 3/482: املهذب (  انظر9)

 و "ج". "أ  "ليست يف (  ) درهم ( 10)
  .5/338، فتح العزيز 2/210، الوسيط 3/482: املهذب (  انظر11)

 دي (.ه) ع و "ب" "أ  "(  يف 12)
 "ب" ) وإذا (. (  يف13)
  .5/337، فتح العزيز 462-13/461، البيان 4/251، التهذيب 3/482: املهذب (  انظر14)
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 . (2)ألنه حمتمل (ادعى أهنا هلكت بعد اإلقرار قبل منه (1)فإن)
ألن كلمة  (مث فسرها بوديعة قبل، وقيل: ل يقبل (3)ألف له عليَّ  :وإن قال)قال: 

 . (5)ويلزمه املال يف ذمته (4)لإلجياب، فعلى هذا يلزمه أداء الوديعة/ عليَّ 
  .(6)ألن الوديعة جيب حفظها وردها (واألول أصح): قال
جلواز أن  (له علي ألف يف ذميت مث فسرها بوديعة، فقد قيل: يقبل :وإن قال): قال

ألنه صرح  (وقيل: ل يقبل وهو األصح)، (8)ضماهنا يف ذمته (7)فكان ،يكون قد تعدى فيها
 .(10)والوديعة ال تكون يف ذمته ،يف ذمته (9)أبهنا

  :وقال (14)/جاء أبلف (13)فيما إذا (12)/(11)واعلم أن الكالم مفروض
 اليت أقررت هبا وهي وديعة عندي، فأما لو قال األلف  (15)هذه

  (16)اليت أقررت هبا هي هذه وهي بدل ألف كانت عندي وديعة وتلفت
 ــــــــــــــ
 "ج" ) وإن (. (  يف1)
 .5/337، فتح العزيز 462-13/461، البيان 4/251، التهذيب 3/482املهذب : (  انظر2)
 "ب" زايدة ) درهم (. (  يف3)
 / ب من "ب".212(  هناية ل 4)
  .5/337، فتح العزيز 13/462، البيان 3/482: املهذب (  انظر5)
  املصادر السابقة. (  انظر6)
 "ج" ) فكان (. (  يف7)
 .5/337، فتح العزيز 13/462، البيان 4/252التهذيب ، 3/482: املهذب (  انظر8)
 "ج" ) أهنا (. (  يف9)
 املصادر السابقة.  (  انظر10)
 (  ) مفروض ( ليست يف "ب".11)
 0/ ب من " أ "289(  هناية ل12)
 "ج" ) لو (. (  يف13)
 / أ من "ج".312(  هناية ل 14)
 "ج" زايدة ) األلف (. (  يف15)
 ب".(  ) وتلفت ( ليست يف "16)



 غنية الفقيه يف شرح التنبيه

 

867 

  .(2)بال خالف على املذهب (1)قبل
 . (3)وقيل: ال يقبل أيضا

نه أو درهم مث فسرها بقرض أقرضه يف مث (5)ألف (4)له يف هذا العبد :وإن قال) :قال
 (قبل ،هبا من مثنه أو أرش جناية جناها العبد (7)وزهنا يف مثنه لنفسه أو أبلف وصى (6)أبلف

فإن قال اشرتيناه معا سئل عما  ،ويسأل عن كيفية الشراء إذا فسر به ،ألن ما قاله حمتمل
 (10)العبد (9)كان  ،وإن قال ألفني ،كان العبد بينهما نصفني  ،فإن قال ألفا ،من الثمن (8)لذب

 (11)قبل منه سواء كانت ،وإن قال اشرتى كل واحد منا على االنفراد وبني املقدار ،بينهما أثالاث
  . (13)أقل أو أكثر (12)قيمة العبد
؛ ألن (14)وهو الصحيح (وإن فسرها أبنه رهن اتلف له عليه، فقد قيل: يقبل): قال

ويبقى  (17)إبقراره أبلف (16)ذأي بل يؤاخ (وقيل: ل يقبل) ،(15)الدين يتعلق ابملرهون والذمة

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) قبلت (.1)
  .4/390، روضة الطالبني 5/337وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 2)
  املصدرين السابقني. (  انظر3)

 و "ج" زايدة ) وكذا من هذا العبد (. "أ  " (  يف4)
 (  ) ألف ( ليست يف "ج".5)
 (  يف "ب" ) ألف (.6)
 (  يف "ب" ) موصى (.7)
 ل (.د) ب و "ب" " أ (  يف "8)
 (  ) كان ( ليست يف "ج".9)
 (  يف "ج" ) فالعبد (.10)
 (  يف "ج" ) كان (.11)
 (  ) العبد ( ليست يف "ب".12)
  .464-13/463، البيان 4/250: التهذيب (  انظر13)
  .384-4/383 ، روضة الطالبني5/318وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 14)

  .13/464، البيان 4/250، التهذيب 2/205، الوسيط 3/483: املهذب (  انظر15)

 "ب" ) نؤاخذه (. (  يف16)
 "ج" ) ابأللف (. (  يف17)
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فيكون  ،(2)بتفسريه؛ ألن الدين يتعلق ابلذمة والرهن وثيقة به (1)اإلقرار األول حباله فيطالب
  .(4)خمالفا للظاهر (3)تفسريه/

 .(6)يف هذا العبد ألف لزمه األلف يف ذمته بكل حال (5)فلو قال له علي

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) ويطالب (.1)
 (  يف "ج" ) له (.2)
 / أ من "ب".213(  هناية ل 3)
   .13/464، البيان 4/250، التهذيب 2/205، الوسيط 3/483: املهذب (  انظر4)

 (  ) علي ( ليست يف "ج".5)
  .13/464: البيان انظر  (6)
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 فصل
فهو دين على الرتكة،  (2)مرياث أيب ألفأو من ، (1)له يف مرياث أيب :وإن قال) :قال

 .(قال له يف مرياثي من أيب أو من مرياثي من أيب فهو هبة من ماله (3)إنو 
له يف مرياث  :ن قالإإال أن يقول أردت اإلقرار و  (5)وعد هببة (4)يقول فهو :والغزايل

 . (6)أيب
 ،كة حبق كان على أبيهمل يضف إىل نفسه فاقتضى اإلقرار وجوهبا يف الرت  (7)والفرق أن مثة

واهلبة ال تلزم  ،أراد اهلبة(9)أنه / (8)فيظهر ،مث جعل له منه جزءاً  ،وهنا أضاف املرياث إىل نفسه
 . (10)إال ابلقبض
 :له يف هذه الدار نصفها أو من هذه الدار نصفها لزمه، وإن قال :وإن قال): قال

له يف مايل ألف درهم  :وإن قال)ملا بيناه،  (يف داري أو من داري نصفها فهو هبة (11)له
فقد أقر  ،للظرفية والفرق أن حرف يفْ  (فهو هبة على املنصوص ،وإن قال له من مايل ،لزمه

 نْ وأما حرف مِ  ،(13)به (12)له أبلف وجعل ماله ظرفا له وذلك حمتمل أبن يكون قد اختلط

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" زايدة ) ألف (.1)
 (  ) ألف ( ليست يف "ب" و "ج".2)
 (. لو" ) و ج"و  "أ  "(  يف 3)
 (  يف "ب" و "ج" ) هو (.4)
 (  يف "ج" ) هبة (.5)
  .2/205: الوسيط (  انظر6)

 (  يف "ج" ) مث (.7)
 (  يف "ج" ) فظهر (.8)
  0/ أ من " أ "290(  هناية ل 9)
  .5/319، فتح العزيز 13/465، البيان 7/48: احلاوي الكبري (  انظر10)
 (  ) له ( ليست يف "ج".11)
 (  يف "ج" ) احتاط (.12)
 (  ) به ( ليست يف "ج".13)
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 . (2)فمعناه بعض مايل له وال حيتمل ذلك إال اهلبة ،للتبعيض (1)فهي
 :(3)يف مايل، وبني أن يقول :ول فرق بني أن يقول ،وقيل: هذا غلط يف النقل): قال

وال فرق أصال وهو  ،كما يف مسألة املرياث والدار  (اجلميع هبة (6)أن (5)مايل يف (4)من
  .(7)الصحيح

 ،له علي يف مايل ألف :أبن قال ،ومنهم من  ول النص على ما إذا تقدمت كلمة علي
  .(10)(9)لاللتزام (8)زمه األلف؛ ألن علي/فعند ذلك تل

ألن قوله يقتضي امللك واهلبة قبل  ؛أحدمها: يلزمه :قوالن (11)وقيل: يف املسائل الثالث
وأصل املسألة ما إذا وصل ، القبض ال تكون ملكا، والثاين: ال يلزمه لوجود اإلضافة إىل نفسه

 . (12)اإلقرار مبا يرفعه
اخلالف يف مسألة الدار خطأ؛ ألنه لو قال داري له مل  (13)طرد :ينجوقال أبو علي الس

 . (14)يكن إقرارا فذكر اجلزء مثله، نعم لو قال له من داري ألف فيطرد فيه اخلالف

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) فهو (.1)
  .5/320: فتح العزيز (  انظر2)
 (  ) وبني أن يقول ( ليست يف "ج".3)
 (  يف "ج" ) أو من (.4)
 يف ( ليست يف "ج".(  ) 5)
 (  يف "ج" ) ألن (.6)
  .4/385، روضة الطالبني 5/320وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 7)
 / ب من "ب".213(  هناية ل 8)
 (  يف "ج" ) االلتزام (.9)
  .5/320، فتح العزيز 13/466، البيان 4/253: التهذيب (  انظر10)
له يف هذه الدار نصفها، أو من هذه الدار نصفها،  -2من مرياث أيب. له يف مرياث أيب، أو  -1أي يف قوله:   (11)

  له يف مايل ألف، أو من مايل ألف. -3

  .5/320، فتح العزيز 13/466: البيان (  انظر12)
 (  ) طرد ( ليست يف "ب".13)
  .5/320. انظر: فتح العزيز -هللا رمحهما-نقله عنه الرافعي ( 14)
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 ،أو فص يف خامت ،أو سيف يف غمد ،(2)له عندي مثر  يف جراب :قال (1)وإن): قال
له عندي عبد عليه  :وإن قال)، (3)ظروف دون الظرفألن اإلقرار يتناول امل (مل يلزمه الظرف

 (5)والفرق أن/ (دابة عليها سرج، مل يلزمه السرج (4)عمامة لزمه العبد والعمامة، وإن قال له
  .(7)ملواله، والفرس ال يد له على السرج (6)العبد له يد على ثوبه وما يف يد العبد/

 . (8)ابلعمامة : ال يكون مقرا-رمحه هللا-وقال إمام احلرمني 
 ،ادعى رجالن ملكا يف يد رجل بينهما نصفني، فأقر ألحدمها بنصفه (9)وإن): قال

وذكرا أهنما مل  (10)فإن كاان قد عزاي إىل جهة واحدة من إرث أو ابتياع ،ايآخر حدوج
وجب على املقر له أن يدفع نصف ما أخذ إىل ) ،(11)أي ال يف البيع وال يف اإلرث (يقبضا
  .(13)اشرتاكهما يف كل جزء منها (12)فوجب ،ما أضافا الدعوى إىل سبب واحدألهن (شريكه

فوجب أن  ،وكان الباقي بينهما ،كان هالكا منهما  ،وهلذا لو كان طعاما فهلك بعضه
  .(14)والذي أنكره أيضا بينهما ،يكون املقر به بينهما

  .(1)القاضي أبو الطيب أن يف مسألة البيع ال يشاركه فيه (15)واختار/

 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" ) فإن (.1)
 . 368اجِلرَاب: بكسر اجليم وفتح الراء، وعاء من جلد. انظر: حترير ألفاظ التنبيه:   (2)
  .4/381، روضة الطالبني 4/253، التهذيب 3/481، املهذب 6/319: األم (  انظر3)

 ) عندي (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف4)
 / ب من "ج".312(  هناية ل 5)
 0/ ب من " أ " 290(  هناية ل 6)
  .5/316، فتح العزيز 3/482: املهذب ظر(  ان7)

  .4/382، روضة الطالبني 5/316. وهذا قول مجهور األصحاب. انظر: فتح العزيز -هللا رمحهما-نقله عنه الرافعي ( 8)

 (  يف "ب" ) فإن (.9)
 (  ) أو ابتياع ( ليست يف "ب".10)
 (  يف "ج" ) اإلرث وال يف البيع (.11)
 (  يف "ج" ) يوجب (.12)
  .13/196، البيان 3/420: املهذب (  انظر13)
   .13/196، البيان 3/420: املهذب انظر (14)

 / أ من "ب".214(  هناية ل 15)
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 . (3)؛ ألن البيع من اثنني مبنزلة البيع يف صفقتني(2)ومل يذكر الشيخ أبو حامد غريه
 . (5)الوجهني مجيعا (4)وحكى الغزايل يف مسألة البيع

أما إذا  (يدفع إليه شيئا (7)أو أقرا ابلقبض، مل يلزمه أن (6)وإن مل يعزاي إىل جهة) :قال
أضاف  (8)أو ،أو أطلقا الدعوى ،وى إىل سببني خمتلفنيمل يعزاي إىل جهة واحدة أبن أضافا الدع

؛ فألن دعوى املقر له ال تقتضي أن الثاين (10)إىل سبب وأطلق اآلخر دعواه (9)أحدمها الدعوى
  .(11)يشاركه فيما أقر له به

فالذي نقله  ،عليها (12)وأما إذا أقرا ابلقبض أبن قاال ورثناها من أبينا وقبضناه مث غصبنا
ألنه  ؛بعد القبض (14)أقر ألحدمها بنصفه ال يشاركه فيه اآلخر (13)حامد: أنه إذا الشيخ أبو

  .(15)حيتمل أن يكون قد اشرتى نصيب أحدمها واستوىل على اجلملة
 (16)وأما ابن الصباغ والغزايل فإهنما مل يشرتطا عدم قبضهما يف مشاركة أحدمها لآلخر

 = ــــــــــــــ
  .5/26. انظر: حلية العلماء -هللا رمحهما-نقله عنه الشاشي ( 1)

  .13/196. انظر: البيان -هللا رمحهما-نقله عنه العمراين ( 2)

  املصدر السابق. (  انظر3)

 (  ) مسألة البيع ( ليست يف "ب".4)
. والصحيح من األقوال: هو القول ابلتشريك مطلقاً، أي سواء كان يف اإلرث أو يف البيع. 2/317: الوسيط (  انظر5)

  .4/224، روضة الطالبني 5/118انظر: فتح العزيز 
 ) واحدة (.و "ب" زايدة  "أ  " (  يف6)
 (  ) يلزمه أن ( ليست يف "ج".7)
 يف "ج" ) و (.(  8)
 (  ) الدعوى ( ليست يف "ب" و "ج".9)
 (  يف "ج" ) دعواه اآلخر (.10)
  .5/119، فتح العزيز 13/197، البيان 3/420: املهذب (  انظر11)

 (  يف "ج" ) غصبتنا (.12)
 (  ) ) إذا ( ليست يف "ج".13)
 "ج" ) آخر (. (  يف14)
  .13/197. انظر: البيان -هللا رمحهما-نقله عن الشيخ أيب حامد العمراين ( 15)

 (  يف "ج" ) اآلخر (.16)
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  .(2)وكذا يف املهذب، (1)فيما أقر له به
  (3)ب التتمة حكى فيما إذا كاان قد قبضا وجهني. /وصاح

: اشرتاط عدم القبض يليق مبسألة البيع من (4)قال الشيخ اإلمام شارح الكتاب رمحه هللا
ال يليق مبسألة  (6)االحتمال املذكور، وإمنا (5)حيث أن بيع ما مل يقبض ال يصح فال يتأتى

 أتى االحتمال املذكور. بيع املوروث قبل القبض يصح فيت (7)اإلرث؛ ألن
وشرط يف احلاوي يف عدم املشاركة مع القبض القسمة؛ وعلل أبن عند اجتماع األمرين ال 

حصة أحدمها بعد القبض والقسمة فإنه  (9)ابآلخر بدليل ما لو غصبت (8)يتعلق ملك أحدمها/
 . (10)ال يشاركه اآلخر يف حصته

بل لعمرو، أو غصبتها من زيد، ل،  هذه الدار لزيد، ل، :وإن أقر رجل فقال): قال
أصحهما: أنه  (اإلقرار لألول، وهل يورم للثاين ؟ فيه قولن (12)من عمرو، لزم (11)بل
، فأشبه شاهدي العتق إذا رجعا بعد احلكم (16)ماله (15)بينه وبني (14)؛ ألنه أحال(13)يغرم

 ــــــــــــــ
  .2/317. انظر: الوسيط -هللا رمحهما-نقله عن ابن الصباغ الغزايل  ( 1)
  .3/420: املهذب (  انظر2)
  0/ أ من " أ "291(  هناية ل 3)
 (  يف "ج" زايدة ) قلت أان و (.4)
 (  يف "ب" ) ينايف (.5)
 (  يف "ج" ) أما (.6)
 يف "ب" ) إال (. ( 7)
 / ب من "ب".214(  هناية ل 8)
 (  يف "ج" ) غصب (.9)
  مل أقف عليه يف احلاوي.( 10)
 (  ) بل ( ليست يف "ج".11)
 (. مه) لز  و "ج" " أ " (  يف12)
  .4/401، روضة الطالبني 5/340وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 13)

 (  يف "ج" ) حال (.14)
 (  يف "ج" ) وبينها (.15)
 (  ) ماله ( ليست يف "ج".16)
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  .(2)(1)بشهادهتما
 . (5)الشرع منعهوإمنا  (4)هبا (3)والثاين: ال يغرم؛ ألنه أقر له

وإن سلمها املقر )ملا تقدم،  (وقيل: إن سلمها احلاكم إبقراره، ففيه قولن): قال
 . (8)ألنه ضمنها ابلتسليم (الورم قول واحدا (7)، لزمه(6)بنفسه

 .(9)ألن احلاكم إمنا يسلمها إبقراره (والصحيح أنه ل فرق بني املسألتني) :قال
ك ال يغرم قوال واحدا، ويف مسألة الغصب قوالن، والفرق وقيل: يف مسألة اإلقرار ابملل

 ، وليس بشيء. (13)، فال يغرم خبالف مسألة الغصب(12)[(11)عليه (10)]أن مثة مل يقر ابحلق
 وإن ابع شيئا وأخذ الثمن، مث أقر أبن املبيع ): قال

  (14)ألنه أخذ/ (لوريه، فقد قيل: يلزمه الورم قول واحدا
أال ترى أنه لو ابع  ،كما تقدم وأخذ العوض ال أثر له  ،(على قولنيوقيل: )، (16)(15)عوضها

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) يف شهادهتما (.1)
  .13/469: البيان (  انظر2)
 (  يف "ب" ) هلما (.3)
 (  ) هبا ( ليست يف "ب".4)
  .13/469، البيان 3/483، املهذب 7/39: احلاوي الكبري (  انظر5)

 (  ) بنفسه ( ليست يف "ج".6)
 (  يف "ب" و "ج" ) لزم (.7)
  .5/341، فتح العزيز 13/470، البيان 7/39: احلاوي الكبري ر(  انظ8)
  .5/341، فتح العزيز 13/470: البيان (  انظر9)
 (  يف "ب" ) ابجلناية (.10)
 (  ) عليه ( ليست يف "ب".11)
 (  يف "ج" ) أنه مل يقر مثة ابجلناية ( بدل ما بني املعقوفني.12)
  .13/469. انظر: البيان -هللا رمحهما- هذا القول حكاه العمراين عن املسعودي( 13)
 / أ من "ج". 313(  هناية ل 14)
 (  يف "ج" ) عوضه (.15)
  .13/470، البيان 7/39: احلاوي الكبري (  انظر16)
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 . (2)أخذ العوض يف أحد املوضعني دون اآلخر (1)و ،ولو وهبها ضمن ،الوديعة ضمن
قال: ل أعرفه وصدقاه  (4)من أحدمها أخذ بتعيينه، فإن (3)غصبت/ :وإن قال) :قال

 ،أو أحدمها (5)أي (وإن كذابه)على اآلخر،  إذ ال مزية ألحدمها (انتزع منه وكاان خصمني فيه
أن حيلف لكل واحد منهما إذا كذابه،  (7)ويلزمه ،(6)ألنه أعرف حباله/ (فالقول قوله مع ميينه)

 . (9)نكل وحلف املدعي فيصري كأنه أقر له (8)فإن
ألنه مل يقر له بشيء،  (ول يورم لآلخر شيئا ،سلم إليه ،هو لفالن :وإن قال) :قال

 :قال (10)فإن ،واحلكم فيه كاحلكم يف رجلني ادعيا نكاح امرأة ،لآلخر أن يدعيه عليهنعم 
 . (12)فهل حيلف فيه قوالن ،أنه ال يعلم أنه يل (11)أحلفوه

إىل  (13)غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو، لزمه أن يسلم :وإن قال): قال
 (ول يلزمه لعمرو شيء)، (14)قألن قوله غصبتها من زيد يقتضي أهنا كانت يف يده حب (زيد

 (2)إبجارة (1)زيد (16)لعمرو ال ينايف ما سبق منه جلواز أن تكون يف يد (15)ألن قوله وملكها

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" زايدة ) إن (.1)
  مل أقف على من ذكر هذا التعليل.( 2)

 0/ ب من " أ "291(  هناية ل 3)
 (  يف "ج" ) وإن (.4)
 أي ( ليست يف "ب" و "ج".(  ) 5)
 / أ من "ب".215(  هناية ل 6)
 (  يف "ج" ) ويلزم (.7)
 (  يف "ب" ) وإن (.8)
  .13/471، البيان 4/256، التهذيب 7/40: احلاوي الكبري (  انظر9)

 (  يف "ب" و "ج" ) وإن (.10)
 (  يف "ج" ) حلفوه (.11)
  .4/403، روضة الطالبني 5/342فتح العزيز أصحهما: أنه حيلف؛ بناًء على أنه يغرم. انظر: ( 12)

 (. مها(  يف " أ " ) يسل13)
  .4/402، روضة الطالبني 13/470، البيان 3/484: املهذب (  انظر14)

 (  يف "ب" و "ج" ) ملكها (.15)
 (  يف "ب" ) يده ( و ) يد ( ليست يف "ج".16)
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  .(6)(5)يوجد منه تفريط فال يضمن (4)عمرو، فلم (3)من
 . (8)على قولني (7)وقيل: إنه

هي كاليت  هذه الدار ملكها لزيد وقد غصبتها من عمرو، فقد قيل: :وإن قال): قال
وال فرق  ،وال يغرم لزيد شيئا ،اعرتف أنه غصبها منه وهو عمرو (10)تسلم للذي (9)أي (قبلها

 .(12)(11)بني التقدمي والتأخري؛ إذ مها غري متنافيني، كما سبق وهذا هو الصحيح
 ،(16)عمرو (15)وهو (وهل يورم للثاين)، (14)زيد (13)وهو (وقيل: تسلم إىل األول): قال

 .(18)فال يقبل منه اإلقرار بعده ابليد لعمرو ،(17)ألنه أقر ابمللك لزيد (فيه قولن)

 = ــــــــــــــ
 (  ) زيد ( ليست يف "ب".1)
 (  يف "ب" ) ابإلجارة (.2)
 يف "ب" ) عن (.(  3)
 (  يف "ب" ) ومل (.4)
 (  ) فال يضمن ( ليست يف "ج".5)
   .4/402، روضة الطالبني 13/470، البيان 3/484: املهذب (  انظر6)
 (  ) إنه ( ليست يف "ج".7)
 .4/402، روضة الطالبني 5/341 فتح العزيز انظر:، والطريق األوىل هي املذهب. 3/484: املهذب (  انظر8)

 ) أي ( ليست يف "ج". ( 9)
 (  يف "ج" ) إىل الذي (.10)
 (  يف "ب" ) األصح (.11)
  .4/402، روضة الطالبني 5/342وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 12)
 (  ) وهو ( ليست يف "ب" ويف "ج" ) أي إىل ( بدل من ) وهو (.13)
 (  ) زيد ( ليست يف "ب".14)
 (  يف "ج" ) أي (.15)
 رو (.(  يف "ج" ) لعم16)
 (  ) لزيد ( ليست يف "ج".17)
  .13/471، البيان 3/484: املهذب (  انظر18)
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 فصل
اعلم أن للصحة يف اإلقرار  (ومن أقر بنسب صوري جمهول النسب ثبت نسبه) :قال

أن يكون جمهول النسب، الثاين: أن ميكن  :شرائط أحدها (3)اجملنون ثالثة (2)أو (1)ببنوة الصيب 
فإذا  ،ال ينازعه غريه حالة الدعوى (6)من مائه، الثالث: أن (5)النسب(4)أن يكون اجملهول /

  .(8)صح اإلقرار وثبت النسب (7)اجتمعت هذه الشرائط/
 ،أفاق اجملنون (10)بلغ الصيب أو (9)فلو ،وال فرق بني املسلم والذمي والعدل والفاسق

 . (11)وأنكر النسب مل يلتفت إليه على الصحيح كما يف دعوى احلرية
 . (12)يف ذلك قصة وليدة زمعة واألصل

 
 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" و "ج" ) الصغري (.1)
 (  يف "ج" ) و (.2)
 (  يف "ج" ) ثالث (.3)
  0/ أ من " أ "292(  هناية ل 4)
 (  ) اجملهول النسب ( ليست يف "ب" و "ج".5)
 (  ) أن ( ليست يف "ب".6)
 / ب من "ب".215(  هناية ل 7)
  .353-5/352، فتح العزيز 476-13/475: البيان (  انظر8)
 (  يف "ب" ) ولو (.9)
 (  يف "ج" ) و (.10)
  .4/415، روضة الطالبني 5/353وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 11)

أيب وقاص عهد  إن عتبة بنقالت:  -رضي هللا عنها-يشري الشارح إىل ما جاء يف الصحيحني من حديث عائشة ( 12)
فلما قدم رسول هللا صلى هللا عليه  ،إنه ابين :قال عتبة ،بن وليدة زمعةاإىل أخيه سعد بن أيب وقاص أن يقبض إليه 

ىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأقبل معه بعبد بن زمعة فقال بن وليدة زمعة فأقبل به إاوسلم زمن الفتح أخذ سعد 
ولد  ،بن وليدة زمعةااي رسول هللا هذا أخي  :فقال عبد بن زمعة ،هذا بن أخي عهد إيل أنه ابنه :سعد اي رسول هللا

لك اي عبد بن  هو :فقال رسول هللا  ،بن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس بهاإىل  فنظر رسول هللا  ،على فراشه
  .زمعة

(، واللفظ له، 2396( يف كتاب العتق، يف ابب أم الولد، رقم احلديث )2/895أخرجه البخاري يف )صحيحه(  ) 
 (. 1457( يف كتاب الرضاع، يف ابب الولد للفراش، رقم احلديث )2/1080ومسلم يف )صحيحه(  )
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وال التفات إىل هتمة املرياث؛  (ورثه) ،أي الصغري أو اجملنون ((2)ميتا (1)فإن كان): قال
بدليل أنه لو كان حيا ثبت نسبه مع هتمة التصرف يف ماله ووجوب النفقة له عليه إذا كان 

 . (3)معسرا
هذا شرط رابع يعترب يف و  (حىت يصدقه (5()4)وإن أقر بنسب كبري مل يثبت)قال: 

 . (6)خبالف الصغري واجملنون ،ألنه ميكن تصديقه فاعترب ؛الكبري
 .(8)لفوات شرطه وهو التصديق (مل يثبت نسبه (7)وإن كان ميتا): قال

كان ميتا قولني أحدمها: يثبت نسبه ويرثه وهو   (9)واعلم أن األصحاب حكوا فيما لو
 .(11)قط اعتباره كما يف الصغري واجملنون؛ ألن تصديقه تعذر مبوته فس(10)الصحيح
ملا فيه من اإلضرار ابملوىل،  (عليه ولء أبخ أو أب مل يقبل (13)أقر من (12)وإن): قال 

 . (15)عم فأقر أبخ(14)وقيل: فيه قول آخر أنه يقبل؛ كاحلر إذا كان 
، (16)وهو املنصوص يف كتاب اللقيط (وإن أقر بنسب ابن فقد قيل: يقبل): قال

 ــــــــــــــ
 (  ) كان ( ليست يف "ج".1)
 (  يف "ج" ) مات (.2)
  .2/335، مغين احملتاج 5/353، فتح العزيز 13/477، البيان 3/484: املهذب ظر(  ان3)
 ) أي (.و "ج" زايدة  "أ  " (  يف4)
 (  يف "ب" زايدة ) نسبه (.5)
  .4/414، روضة الطالبني 13/476، البيان 3/484: املهذب (  انظر6)

 (  ) ميتا ( ليست يف "ج".7)
  .13/476، البيان 3/484: املهذب (  انظر8)
 (  يف "ب" ) إذا (.9)
  .4/415، روضة الطالبني 5/353وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 10)

  .2/335، مغين احملتاج 13/477، البيان 4/267: التهذيب (  انظر11)
 (  يف "ب" ) ومن (.12)
 (  يف "ب" ) و (.13)
 (  يف "ب" و "ج" زايدة ) له (.14)
  .2/339غين احملتاج ، م5/353: فتح العزيز (  انظر15)
  .157: خمتصر املزين: (  انظر16)
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والفرق على النص من وجهني أحدمها: أن به حاجة إىل  ،كاإلقرار ابألخ  (ل يقبل وقيل:)
األخ، فإنه يتصور  (1)استلحاق االبن؛ ألنه ال يتصور ثبوت نسبه من جهة غريه وال كذلك/
الولد  (4)/(3)إحلاق (2)ثبوت نسبه من جهة أبيه وورثة أبيه، الثاين أن ثبوت نسب الولد يقتضي

، والعبد (9)للورثة (8)خالفه (7)/(6)اإلقرار بنسب األخ مقتض (5)فيه كاحلر، أما من مائه والعبد
 . (11)(10)ليس من أهل الوراثة فافرتقا

لقصة  (أقر الورثة بنسب، فإن كان املقر به حيجبهم ثبت النسب (12)وإن): قال
 . (13)زمعة

 قضية؛ لثبوت النسب، واختاره ابن (دون اإلرث، وقيل: يثبت اإلرث)قال: 
 . (14)الصباغ

 (16)ألنه ؛النسب واإلرث مجيعا (15)ألن توريثه يؤدي إىل إسقاط (وليس بشيء) :قال

 ــــــــــــــ
 / ب من "ج".313(  هناية ل 1)
 (  يف "ب" و "ج" ) مقتضي (.2)
 (  يف "ب" ) إلحلاق ( ويف "ج" ) إطالق (.3)
 / أ من "ب".216(  هناية ل 4)
 (  يف "ب" ) وأما (.5)
 (  يف "ج" ) مقتضي (.6)
 0/ ب من " أ "292(  هناية ل 7)
 ) خالفه ( ليست يف "ج".  (8)
 (  يف "ب" و "ج" ) الوارثة (.9)
 (  ) فافرتقا ( ليست يف "ج".10)
  مل أقف على من ذكر هذا التفريق.( 11)
 (  يف "ج" ) فإن (.12)
 .وقد تقدم خترجيها( 13)
  .13/485. انظر: البيان -هللا رمحهما-نقله عنه العمراين ( 14)

 (  يف "ب" و "ج" ) إبطال (.15)
 يف "ج" زايدة ) ال (.  (16)
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  .(1)يكون اإلقرار ابلنسب متحققا من غري وارث
  . (2)أنه ال يثبت النسب وال اإلرث :وحكى اخلراسانيون وجها آخر

لثبوت قضية  (واإلرث) ،(4)ابإلقرار (3)أي (وإن مل حيجبهم ثبت النسب) :قال
 .(5)النسب

ألن النسب ال  (وإن أقر بعضهم وأنكر البعض، مل يثبت النسب ول اإلرثقال: )
، وإذا مل يثبت النسب، مل (7)من إنكار صاحبه فال يثبت النسب (6)وليس إقراره أوىل ،يتبعض

  .(9)(8)يثبت اإلرث ألنه فرعه
ن يدفع إليه ما يستحقه مما يف وهل يلزم املقر فيما بينه وبني هللا تعاىل إذا كان صادقا أ

  .(10)يده ن فيه وجهان، أصحهما: أنه يلزمه
فعلى هذا لو كان امليت ترك ابنني فأقر أحدمها بثالث، وأنكر اآلخر، فما الذي يدفع 

ألنه مثله يف النسب، والثاين: ثلث ما يف  ؛إليه ن فيه ثالثة أوجه، أحدها: نصف ما يف يده
ويضمن له سدس ما يف يد  (12)ما أخذ(11)اث، والثالث: أنه يدفع إليه ألن الرتكة بينهم أثال ؛يده

 .(1)(1)فضمن ،وقد سلم النصف إىل يد األخ املنكر ،ثبتت على مجيع الرتكة (13)أخيه؛ ألن يده

 ــــــــــــــ
  .5/365، فتح العزيز 13/485، البيان 273-4/272، التهذيب 3/486: املهذب (  انظر1)
  .2/217: الوسيط (  انظر2)
 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".3)
 (  ) ابإلقرار ( ليست يف "ب".4)
  .5/363، فتح العزيز 4/272، التهذيب 3/486: املهذب (  انظر5)

 "ج" ) أبوىل (.(  يف 6)
 (  ) فال يثبت النسب ( ليست يف "ب".7)
 (  يف "ب" ) فرع النسب (.8)
  .5/363، فتح العزيز 4/272، التهذيب 7/87: احلاوي الكبري (  انظر9)
  .4/424، روضة الطالبني 5/363وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 10)

 (  يف "ب" زايدة ) ثلث (.11)
 أخذه (. (  يف "ب" و "ج" ) ما12)
 (  يف "ج" ) اليد (.13)
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 .(2)(1)فضمن
  .(3)حىت لو أن احلاكم حكم ابلقسمة وأقرع بينهما مل يضمن السدس

فيما يف يده  (6)للمقر (5)رك املقر لهاخلراسانيون: ال يثبت النسب ولكن هل يشا(4)وقال /
  .(7)من الرتكة يف ظاهر احلكم ن فيه قوالن أصحهما: أنه ال يشارك

  .(9)نسب املقر به ن فيه وجهان (8)ولو مات املنكر وبقي املقر هل يثبت /
 :إنكاره ن فيه وجهان (12)إىل (11)يلتفت (10)ولو كان املنكر هو الزوج أو الزوجة هل

 . (16)ال يلتفت إىل إنكاره (15)أنه (14)و قول البصريني من أصحابناوه :(13)أحدمها
ألن احلق هلم فقبل  (ثبت هلا املرياث ،وإن أقر الورثة بزوجية امرأة املوروث): قال
ألن  (وإن أقر بعضهم وأنكر البعض، فقد قيل: يثبت هلا اإلرث حبصته) ،(17)إقرارهم فيه

 ــــــــــــــ
 (  يف "ج" ) فيضمن (.1)
، روضة 5/364، وأصحها: هو الوجه الثاين. انظر: فتح العزيز 479-13/478هذه األوجه يف البيان  (  انظر2)

  .4/424الطالبني 
  .13/478: البيان (  انظر3)
 / ب من "ب".216(  هناية ل 4)
 (  يف "ج" ) به (.5)
 املقر (. (  يف "ب" )6)
  .2/216: الوسيط (  انظر7)
  0/ أ من " أ "293(  هناية ل 8)
، 5/362. وأصحهما: ثبوت النسب. انظر: فتح العزيز 272-4/271، التهذيب 7/99: احلاوي الكبري (  انظر9)

 .4/423روضة الطالبني 

 (  يف "ب" و "ج" ) فهل (.10)
 (  يف "ج" ) جيوز (.11)
 .(  ) إىل ( ليست يف "ج"12)
 (  يف "ب" زايدة ) ال (.13)
 (  ) من أصحابنا ( ليست يف "ج".14)
 (  ) أنه ( ليست يف "ب".15)
  .7/97: احلاوي الكبري (  انظر16)

  .5/361، فتح العزيز 4/268: التهذيب(  انظر17)
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املقر به حقها من اإلرث فآخذان املقر  (1)ملوت، وإمنااملقر به ليس هو الزوجية؛ ألهنا زالت اب
  .(2)منهم مبا أقر به

 . (5)على األوجه الثالثة (4)تشاركه الزوجة (3)فعلى هذا فبكم
أقر حبق مقدم على  (7)على املرياث، وقد (6)قال الغزايل: وهذا ضعيف؛ ألن الدين يقدم

 . (9)ناية اخلطأحكم إقراره، كما لو أقر على عبده جب (8)حقه، فلزمه
 . (11)من النسب (10)كما يف نظريه  (وقيل: ل يثبت): قال
 ،ملا تقدم بيانه (لزمهم قضاؤه من الرتكة ،وإن أقر الورثة بدين على مورثهم): قال

وأنكر البعض، ففيه قولن، أحدمها: يلزم املقر مجيعه  (13)أقر بعضهم ابلدين (12)فإن)
مل جبحوده وغاصب؛ ملا أخذه من الرتكة، ولو غصب ألن املقر يقول أخي ظا (حصته (14)يف

 (18)/(والثاين: يلزمه بقسطه)، (17)(16)مجيع الدين ابلباقي كذلك ههنا (15)بعض الرتكة تعلق
 ــــــــــــــ
 (  يف "ب" و "ج" ) بل (.1)
 .5/361، فتح العزيز 4/268التهذيب ،2/216الوسيط  :(  انظر2)

 " و "ج" ) بكم (.(  يف "ب3)
 (  ) الزوجة ( ليست يف "ب" و "ج".4)
  .481-13/480: البيان (  انظر5)

 (  يف "ب" و "ج" ) مقدم (.6)
 (  يف "ج" ) فقد (.7)
 (  يف "ج" ) فلزم (.8)
  مل أقف عليه، ولعله مذكور يف )البسيط(.  (9)
 (  يف "ج" ) نظري (.10)
  .874 وقد تقدم ص ( 11)
 وإن (.(  يف "ب" ) 12)
 (  ) ابلدين ( ليست يف "ب".13)
 (  يف "ب" ) من (.14)
 (  يف "ج" ) يتعلق (.15)
 (  يف "ج" ) هنا (.16)
  .13/474، البيان 3/489: املهذب (  انظر17)
 / أ من "ب".217(  هناية ل 18)
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ال يلزمه أكثر من حصته، كما لو قال  (2)ألان إذا مل نقبل إقراره يف حق أخيه/ ؛(1)وهو األصح
 .(3)علي وعلى أخي ألف

ومل يبني أبي سبب وطئها، صارت األمة  (4)فأقر بولد منها ،ةوإن كان لرجل أم) :قال
، (7)أن السيد استولدها يف ملكه، فحمل اإلقرار عليه (6)ألن الظاهر من حاهلا( (5)له أم ولد

وهللا  ،(10)؛ جلواز أن يكون من نكاح فال تصري أم ولد(9)أم ولد (8)أي (وقيل: ل تصري)
  .وهلل املنة، (11)أعلم

 .(12)منه خامس عشر شوال سنة مخس وسبعني وستمائة / وافق الفراغ

 ــــــــــــــ
  .4/411، روضة الطالبني 5/349وهو كما قال. انظر: فتح العزيز ( 1)
 ج"./ أ من "314(  هناية ل 2)
  .5/349، فتح العزيز 13/474: البيان (  انظر3)

 (  يف "ج" ) منها بولد (.4)
 .و "ب" "أ  "ليست يف  (  ) له (5)
 (  يف "ب" و "ج" ) حال اململوكة (.6)
  .4/275، التهذيب 3/488، املهذب 7/33: احلاوي الكبري (  انظر7)

 (  ) أي ( ليست يف "ب" و "ج".8)
 ت يف "ج".(  ) أم ولد ( ليس9)
  .5/111، هناية احملتاج 5/355، فتح العزيز 4/275: التهذيب (  انظر10)

 (  يف "ج" زايدة ) ابلصواب (.11)
 ./ ب من " أ "293(  هناية ل 12)
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 رسافهال
 حسب ترتيب السور يف القرآن الكرمي. ورتبتهافهرس اآلايت القرآنية / 1
 على حروف املعجم. ورتبتهافهرس األحاديث النبوية / 2
 .فهرس اآلاثر/ 3
 فهرس األعالم املرتجم هلم./ 4
 فهرس املصطلحات والكلمات الغريـبة./ 5
 فهرس املصادر واملراجع. /6
 ./ فهرس املوضوعات 7
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 فهرس اآليات القرآنية
 الصفحة رقم ايآية السورة ايآية

   

  

  

 271 187 البقرة

   

 

 

  

" 194 286 

   

  

  

" 195 408 

  

  

  

" 216 387 

  

 

  

" 228 102 

  

 

 

 

" 223 211 
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" 233 206 

  

  

 

  

" 234 110 

  

  

  

" 282 789 

   

  

  

 

" 282 823 

   

  

    

 771 18 آل عمران

   

  

 

  

" 41 78 
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" 77 768 

    

   

 

  

" 89 785 

  

  

  

  

" 102 3 

  

  

  

  

" 118 614 

   

  

" 159 602 

  

  

  

 3 1 النساء
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" 8 673 

   

 

 

 

" 16 590 

  

 

  

" 23 152 

   

  

  

" 25 508 

   

 

  

  

" 59 596 

    

  

  

" 92 297 
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" 92 296 

   

 

 

  

" 95 387 

   

 

 

 

  

" 97 386 

   

 

  

 

  

" 141 431 

   

   

  

 

 577 34 املائدة
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" 38 547 

    

  

 

" 39 590 

  

  

  

   

" 45 256 

   

  

   

" 49 481 

  

  

  

 

" 51 386 

   

  

   



" 87 40 
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" 89 38 

    

 

 

" 89 171 

    

  

 

" 89 96 

  

 

" 106 49 

  

  

  

 49 109 األنعام

   

   

 

  

 15 54 األعراف

  

  

  

   

 387 15 األنفال
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" 41 433 

   

 

  

" 45 407 

    

  

    

" 66 406 

   

  

  

 

 487 1 التوبة

   

 

  

 

" 2 487 

  

 

    

" 5 415 

  

 

  

" 28 476 
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" 28 476 

  

  

   

" 29 395 

   

 

  

   

" 29 453 

   

 

  

  

" 91 389 

   

 

 

  

" 122 3 

  

 

" 123 395 
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 47 72 احلجر

   

   

  

 8 18 النحل

   

 

 

  

" 67 581 

    

 

 

  

" 80 64 

   

  

  

" 91 40 

   

  

   

 395 15 اإلسراء
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" 36 795 

  

  

  

 83 32 األنبياء

   

 

  

  

" 47 102 

  

 

 

   

 

 530 4 النور

   

  

 101 14 لقمان

   

 

  

" 15 204 

  

 

  

 99 49 األحزاب
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" 70 3 

   

 

  

  

" 71 3 

    

  

 702 31 فصلت

    

  

  

 

 78 51 الشورى

  

 

  

 

 101 15 األحقاف

   

  

  

 415 4 حممد
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   592 9 فتحال 

    

  

  

 823 6 احلجرات

   

  

  

  

 446 7 احلشر

  

  

 102 1 الطالق

   

   

  

" 1 122 

   

   

" 2 772 

  

  

  

  

" 4 104 

  

 

  

" 4 100 
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" 6 124 

   

  

 

  

" 6 194 

    

   

" 7 170 

  

  

  

   

 

 57 1 لتحرميا

   

  

 83 16 نوح

  

 

  

 702 1 البينة
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 فهرس األحاديث النبوية
 599 ............................................................. األئمة من قريش

 558 ...................................................... ادرؤوا احلدود ابلشبهات
 198 ......................................... بينهما فرق إذا أعسر الزوج بنفقة امرأته

 598 ........................................... إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما
 40 ...................... إذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها فكفر عن ميينك

 507 ............................................ إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها احلد
 575 ...................................................... إذا قتلتم فأحسنوا القتلة

 212 ............. حره ودخانه فليدعه وليجلسه معه إذا كفى أحدكم خادمه طعامه وويل
 616 .............. رجال على صدقات بين س ليم يدعى ابن اللتبية  استعمل رسول هللا

 122 ............. اعتدي يف البيت الذي أاتك فيه وفاة زوجك إىل أن يبلغ الكتاب أجله
 247 .......................................... أعىت الناس على هللا من قتل غري قاتله

 396 ............................... على بين املصطلق وهم غافلون أغار رسول هللا 
 41 .......................................................... أفلح وأبيه إن صدق
 489 ............................................................ أقركم ما أقركم هللا

 547 ..................... ا السارق يف ربع دينار، فأما بدون ربع دينار فال تقطعوهاقطعو 
 594 ........................................ أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم إال يف احلدود

 518 ........................................... أقيموا احلدود على ما ملكت أميانكم
 800 ....................... أال أخربكم خبري الشهود الذي أييت ابلشهادة قبل أن يسأهلا
 297 .................... بلأال إن قتيل عمد اخلطأ قتيل السوط والعصا فيه مائة من اإل

 216 ...................................................... أنت أحق ما مل تنكحي
 397 ................... : ملَ قتلتهنقتل أابه فقال له النيب  أن أاب عبيدة بن اجلراح 
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 410 .............................................. قتل أاب جهل أن ابن مسعود 
 203 ............................ إن أوالدكم هبة من هللا وأمواهلم لكم إذا احتجتم إليها

 2 ............................................ إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره
 437 ...................... ، فلم يسهم له إال لفرس واحدأن الزبري واىف أبفراس يوم خيرب

 792 ...... أَرأيت إن وجدت مع أهلي رجال فأمهله أن سعد بن عبادة قال: اي رسول هللا
 870 ......................... إن عتبة بن أيب وقاص عهد إىل أخيه سعد بن أيب وقاص

 491 ............................................. إن هللا تعاىل منع الصلح يف النساء
 279 .......................................... إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء

 605 .......................... يهم من أيخذ للضعيف حقهإن هللا ال يقدس أمة ليس ف
 88 .......................... إن هللا وضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

 222 ................... فقالت اي رسول هللا إن زوجي أن امرأة جاءت إىل رسول هللا 
 527 ............................. ت اي رسول هللا: زنيت فطهرينأن امرأة من غامد قال

 584 ........................................... أيت بشارب فقال اضربوه أن النيب 
 56 ......... ة فلم جيدها، وكانت عند أبيها فاستدعى جاريتهأتى منزل حفص أن النيب 
 520 .................. أراد أن جيلد رجال فأيت بسوط خلق فقال: فوق هذا أن النيب 
 437 ............................ أسهم للراجل سهماً وللفارس ثالثة أسهم أن النيب 
 474 ........................ أمر إبجالء اليهود والنصارى من جزيرة العرب أن النيب 

 191 ......................................... تزوج عائشة وهي ابنة سبع نيب الأن 
 582 ............... جلد يف اخلمر أربعني وجلد أبوبكر رضي هللا عنه أربعني أن النيب 
 403 ............ حاصر بين قريظة فأسلم ابنا شعبة فحقن إسالمهما دماءمها أن النيب 
 418 ........... حاصر بين قريظة ومكَّنهم أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ أن النيب 
 425 .............................................. حرَّق خنل بين النضري أن النيب 
 622 .........................  حالة الغضب بني الزبري واألنصاريحكم يف أن النيب 
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 226 ................... خريه وكانت أمه مشركة وأبوه مسلما فتوجه إىل أمه أن النيب 
 491 ......................................... رد املهور يف صلح احلديبية أن النيب 
 639 ............................................. رد اليمني على املدعي أن النيب 
 639 ......................................... رد اليمني على طالب احلق أن النيب 
 250 ........................................................... سحر إن النيب 
 487 ......... بن عمرو يف احلديبية على ترك القتال عشر سننيصاحل سهيل  أن النيب 
 39 ...................................... عدَّ اليمني الغموس من الكبائر أن النيب 
 419 ...... عفا عن رجل من بين قريظة مع حكم سعد بن معاذ بقتل الرجال أن النيب 
 569 ........ إن سرق فاقطعوا يده مث إن سرق فاقطعوا رجله :السارق قال يف أن النيب 
 310 .......................... أهل احلوائط حفظها ابلنهارقضى أن على  أن النيب 
 789 ............................................ قضى ابلشاهد واليمني أن النيب 
 330 .................... قضى يف الدية أبلف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أن النيب 
 700 ........ قضى يف شرب هنر من سيل أن لألعلى أن يشرب قبل األسفل أن النيب 
 679 ................... كان يبعث عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنه خارصا  أن النيب 

 397 ....................................... نصب املنجنيق على الطائف لنيب أن ا
 426 .................................... هنى عن قتل احليوان لغري مأكلة أن النيب 
 398 ..................................... هنى عن قتل الصبيان، والنساء أن النيب 
 394 .............................. استعان بصفوان بن أمية يف حال شركه أن النيب 

 394 ......................................................... إان ال نستعني مبشرك
 71 ................................ أعطى سائال خبزا ومترا وقال: هذا أدم هذا أنه 
 467 ........................................ هوديني زنيا بعد إحصاهنمارجم ي أنه 
 421 ............................... كان ينفل يف البدأة الربع ويف القفول الثلث  أنه 
 698 ...................................................... هنى عن بيع املاء أنه 
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  ............ 767أنه طلق زوجته البتة، وقال: وهللا ما أردت إال واحدة، فقال له النيب 
 417 ..................... فادى العقيلي برجلني بعد أن أسلم يف األسرأنه عليه السالم 
 507 ............................................ د مائة وتغريب عامالبكر ابلبكر جل

 638 ..................................... البينة على من ادعى واليمني على من أنكر
 755 ............................................... حتلفون وتستحقون دم صاحبكم

 590 .......................................................... التوبة جتب ما قبلها
 790 ........................... واخلليفتني من بعده عهد رسول هللا  جرت السنة يف

 311 .......................................................... جرح العجمى جبار
 685 ............................. مرض موتهجزأ العبيد الستة الذين أعتقهم الرجل يف 

 580 .................................... لعينها واملسكر من كل شراب ح ّرِمت اخلمر
 448 ............................................ وهو يعطيهم حضرت رسول هللا 

 110 .................................................... حللت فانكحي من شئت
 227 .................................................................... اخلالة أم

 457 .......................................... خذ من كل حامل دينارا أو عدله معافر
 524 ...................................... خذوا مائة مشراخ فاضربوه هبا ضربة واحدة

 750 ............................................. خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف
 623 ............................................... خري اجملالس ما استقبل به القبلة

 799 ...................................... قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنمخريكم 
 335 .................................................... دية اجلنني غرة عبد أو أمة

 335 ........................................... دية املرأة على النصف من دية الرجل
 331 ....................................... والنصراين أربعة آالف درهمدية اليهودي 

 401 ......................................... ذمة املسلمني واحدة فمن أخفر مسلما
 505 ................................................... الرجم فريضة أنزهلا هللا تعاىل
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 157 ............................................ الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم
 388 ..................... أي األعمال أفضل: قال: الصالة مليقاهتا سئل رسول هللا  

 528 ................................ سبحان هللا فهال خليتموه حني سعى بني أيديكم
 454 .................................................... سنوا هبم سنة أهل الكتاب

 71 ............................................................. سيد إدامكم امللح
 70 ............................................................. سيد األدم اللحم

 642 ............................. شاهد الزور ال تزول قدماه حىت يتبوأ مقعده من النار
 460 ............................................................ الضيافة ثالثة أايم

 538 .................................... واليدان تزنيان والرجالن تزنيان عينان تزنيانال
 118 ................ ألم سلمة: امتشطي قالت: أبي شيءن قال: ابلسدر قال النيب 
 153 ............. أنزل هللا عز وجل من القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن كان فيما

 329 ........................ مثان مائة دينار كانت قيمة الدية على عهد رسول هللا 
 580 ................................................ كل مسكر مخر وكل مخر حرام

 413 ................................................... كل مولود يولد على الفطرة
 41 ............................................................. ال حتلفوا إال ابهلل
 628 ...............................................................ال تسووا بينهم

 779 ................................... ال تقبل شهادة خصم وال ظنني وال ذي إحنة
 َمشَّق

 117 ........................................ ال تلبس املعصفر من الثياب وال امل
 141 .......................... ال توطأ حامل حىت تضع وال حائض حىت حتيض حيضة

 152 ................................................ ال رضاع إال ما كان يف احلولني
 246 ............................................. يف معصية اخلالق ال طاعة ملخلوق

 790 ........................................ ال نكاح إال بويل مرشد وشاهدي عدل
 622 ....................... ال وجدهتا، إمنا بنيت املساجد لذكر هللا تعاىل والصالة فيها
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 116 ................ ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث
 773 ................................ ال خيلو املؤمن من الذنب يصيبه الفينة بعد الفينة

 125 ...................................... ة فإن اثلثهما الشيطانال خيلون رجل ابمرأ
 234 ........................................................... ال يقاد والد بولده
 232 ............................................................ ال يقتل حر بعبد

 232 ......................................................... ال يقتل مسلم بكافر
 621 ................................................ ال يقضي القاضي وهو غضبان

 612 ................. إذا خرج يف سفر، إال يوم اخلميس خيرج، لقلما كان رسول هللا 
 212 ..............................................للمملوك طعامه وكسوته ابملعروف

 415 .................................. اليوملو كان االسرتقاق اثبتا على العرب لكان 
 564 .......................... ليس علىاملختلس وال على املنتهب وال على اخلائن قطع

 549 .................................. ليس يف شيء من املاشية قطع إال ما آواه املراح
 833 ............................................................ ما إخالك سرقت

 434 ....................... مايل مما أفاء هللا عليكم إال اخلمس، واخلمس مردود عليكم
 435 ...... تنامشيت أان وعثمان بن عفان، فقال: اي رسول هللا، أعطيت بين املطلب وترك

 79 ................................................ املكاتب عبد ما بقي عليه درهم
 627 ............ من ابتلي ابلقضاء بني املسلمني فليعدل بينهم يف حلظه وإشارته ومقعده

 511 .............................................. من أتى هبيمة فاقتلوه واقتلوها معه
 430 ......................................................... من أخذ شيئا فهو له

 606 ........................................... من استقضى فكأمنا ذبح بغري سكني
 531 ..................................................من أشرك ابهلل فليس مبحصن

 593 ...................................... فهو من املعتدين من بلغ ما ليس حبد حدا
 42 ...................... من حلف أنه بريء من اإلسالم فإن كان كاذاب فهو كما قال
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 41 .................................................... من حلف بغري هللا فقد كفر
 270 ........................................... من قتل بعده قتيال فأهله بني خريتني
 409 ............................................. من قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه

 550 ............................................................. من نبش قطعناه
 509 ....................... من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به

 601 ..................... من ويل من أمور الناس شيئا فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم
 3 ................................................ من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين

 3 ....................... الناس معادن خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا
 447 ................................................... نصرت ابلرعب مسرية شهر

 489 ............................................................... نقرهم ما شئنا
 519 ..................................... عن إقامة احلدود يف املسجد  هني النيب 

 512 ............................................... احليوان لغري مأكلةهنى عن ذبح 
 660 ................................. واغد اي أنيس إىل امرأة هذا فإن اعرتفت فارمجها

 603 ...................................... غنيا عن مشاورهتم وإن كان رسول هللا 
 42 ..................................... وإن كان صادقا فلن يرجع إىل اإلسالم ساملا

 795 ............... عن الشهادة فقال: هل ترى الشمس قال: نعم رجل وسأل النيب 
 355 ..................................................... ويف البصر مائة من اإلبل

 152 ............................................ رضاع ما حيرم من النسبحيرم من ال
 440 ................................................... أة والكافريرضح للصيب واملر 
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 فهرس اآلثار
 574 ......................................... أنه قال يف قطّاع الطريق ابن عباس 

 516 ............... إذا أصاهبا يف الدم فدينار، وإذا أصاهبا يف انقطاع الدم فنصف دينار
 522 ....... أن أاب بكر رضي هللا عنه قال للجالد: " اضرب الرأس فإن الشيطان يف الرأس

 568 ................. والسارق والسارقة فاقطعوا أمياهنما ن مسعود رضي هللا عنه قرأأن اب
 534 ................ أن رجال زىن ابمرأة فقال: وهللا ما زنيت إال هذه املرة، فقال عمر له

 350 ........ فقضى عمر أن رجال ضرب رجال حبجر يف رأسه فذهب مسعه وبصره وعقله
 765 ................... ن بني البيت واملقاممر بقوم حيلفو   أن عبد الرمحن بن عوف 

 101 ................. أيت ابمرأة ولدت لستة أشهر فشاور القوم يف رمجها أن عثمان 
 586 ......... إال وقد شرهبا وأمر إبقامة احلد عليه أن عثمان رضي هللا عنه قال ما تقيأها

 522 ............ أن عليا قال للجالد: "اضربه واعط كل عضو حقه وأتق وجهه ومذاكريه
 582 ......... الشرب جلده مثانني أن عمر رضي هللا عنه كان إذا أيت ابلرجل املنهمك يف

 95 .................. أنه روي أن عمران بن حصني ذكر القلنسوة يف تفسري آية الكفارة
  ............. 448 بدء عمر يف الفيء ابملهاجرين، وتقدمي األقرب فاألقرب إىل الرسول

 114 .................................... تصرب أربع سنني، مث تعتد عدة الوفاة )عمر(
 101 .......... الك(جارتنا امرأة حممد بن عجالن محلت ثالث بطون كل بطن )اإلمام م

 250 ...................................... أهل خيرب حني سحروا ابنه جالَّ عمر 
 565 .................................. جواز قطع السيد عبده الذي سرق )ابن عمر(
 565 .................................... جواز قطع السيد عبده الذي سرق )عائشة(

 332 .......................... حكم ابن مسعود أبن دية اجملوسي ثلثا عشر دية املسلم
 344 .............................................. حكم زيد بن اثبت يف دية اهلامشة

 332 ............................... دية املسلم حكم عثمان أبن دية اجملوسي ثلثا عشر
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 332 ................................ حكم عمر أبن دية اجملوسي ثلثا عشر دية املسلم
 586 ..... شم ابن مسعود رضي هللا عنه من رجل رائحة اخلمر فقال: " ال أبرح حىت أحده

 458 ....................................... ضرب عمر اجلزية على مواشي أهل الذمة
 430 ................................ الغنيمة ملن شهد الوقعة )أبو بكر، وعمر، وعلي(

 122 ............................ ل زوجها )ابن عباس(الفاحشة املبينة أن تبذو على أه
 145 ...................... يف حرب جلوالءقبَّل ابن عمر اجلارية اليت خرجت يف سهمه 

 250 ................................................ قتلت حفصة جارية هلا سحرهتا
 331 .......................................... قول ابن عباس يف تغليظ الدية ابلثلث

 335 .............................................. قول زيد بن اثبت يف قيمة اجلنني
 325 ............................................ قول سليمان بن يسار يف دية اخلطا
 330 ............................................. قول عثمان يف تغليظ الدية ابلثلث
 330 ............................................... قول عمر يف تغليظ الدية ابلثلث

 335 ...................................................... قول عمر يف قيمة اجلنني
 652 ................ لو رأيت رجال على حد مل أحده حىت تقوم البينة عندي )الصديق(

 114 ........................................... لو عاد الزوج األول ردت إليه )عمر(
 521 ........................... ليس يف هذه األمة مدٌّ وال جتريد وال غل )ابن مسعود(

 107 ...................................... ما روي عن عمر يف عدة املراتبة يف احلمل
 381 ......... ما ضمن من احلر ابحلكومة ضمن من العبد واألمة مبا نقص )عمر، وعلي(

 475 .................. منع اليهود والنصارى من اإلقامة يف مكان واحد ابحلجاز )عمر(
 523 ..................... (يضرب الرجل قائما واملرأة جالسة يف شيء يسرت عليها )علي
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 المترجم لهم فهرس األعالم
 

 169 .................................................................. ابن احلداد
 45 ................................................................... ابن الصباغ

 105 ..................................................... أبو العباس=  اصن القبا
 97 ................................................................... ابن القفال
 24 .................................................................. ابن خلكان
 136 ................................................................... ابن سريج
 56 .................................................................... ابن عباس
 39 ..................................................................... ابن عمر

 96 .................................................................. ابن مسعود
 11 ....................................................... أبو إسحاق = الشريازي

 215 ............................................................. بكر األودين وأب
 45 ....................................................... = االسفرائيين أبو حامد
 65 ................................................................... أبو الطيب

 808 ......................................................... أبو الطيب ابن سلمة
 13 ............................................. أبو العباس أمحد بن حممد اجلرجاين

 13 .............................................. أمحد املوصليأبو الفضل حممد بن 
 350 .................................................................. أبو املهلب
 693 ................................................................... أبو حنيفة
 40 ..................................................................... أبو داود
 68 ...................................................................... أبو زيد
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 750 .................................................................. أبو سفيان
 13 ............................................ يبو عبد هللا احلسني بن علي الطرب أ

 397 .......................................................... أبو عبيدة بن اجلراح
 196 ........................................................... = الطربي أبو علي

 581 .................................................................. أبو يوسف
 484 ............................................................ بكر الفارسي أبو

 12 ................................................. أمحد بن حممد بن أمحد الربقاين
 22 ....................................................... أمحد بن موسى املوصلي

 250 ................................................................. سرتاابذياال
 137 ................................................................. االصطخري
 473 ................................................................... األصمعي

 490 .......................................................... أم كلثوم بنت عقبة
 196 ..................................................................... البغوي

 106 ......................................................... اثبت ابن قرة احلراين
 228 ......................................................... جعفر بن أيب طالب

 53 ...................................................................... احلجاج
 602 .............................................................. احلسن بن علي

 56 ...................................................................... حفصة
 449 .......................................................... خدجية بنت خويلد

 159 ....................................................................... الربيع
 767 ....................................................................... ركانة

 55 ...................................................................... الروايين
 437 ....................................................................... الزبري
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 335 ................................................................ زيد بن اثبت
 500 .................................................................... الساجي
 554 .................................................................... السنجي

 418 ............................................................... عد بن معاذس
 325 ............................................................ سليمان بن يسار
 487 ............................................................. سهيل بن عمرو

 805 .......................................... = حممد بن أمحد بن احلسني الشاشي
 54 ..................................................................... الشافعي

 328 ............................................................. شعيب بن حممد
 185 .................................................................. الصيدالين
 153 ................................................................... الصيمري
 153 ...................................................................... عائشة

 331 ........................................................... عبادة بن الصامت
 40 ........................................................... عبد الرمحن بن مسرة

 765 ......................................................... عبد الرمحن بن عوف
 679 ............................................................ عبد هللا بن رواحة

 328 .................................................. العاص عبد هللا بن عمرو بن
 101 .......................................................... عبد امللك بن مروان

 12 ...................................... عبد الوهاب بن حممد بن عمر = ابن رامني
 499 ...............................................................عتبة بن غزوان

 101 ...................................................................... عثمان
 499 ........................................................ عثمان بن أيب العاص

 500 ............................................................ عثمان بن حنيف
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 199 ....................................................................... علي
 23 ....................................... عماِد الدين عبد الرحيم بن حممد املوصلي

 107 ....................................................................... عمر
 95 ............................................................. عمران بن حصني

 329 ............................................................... عمرو بن حزم
 328 ............................................................. عمرو بن شعيب

 581 ......................................................... بن معد يكرب عمرو
 45 ....................................................................... الغزايل

 122 ............................................................. فريعة بنت مالك
 85 ............................................................... القاضي حسني

 100 ...................................................................... القتييب
 581 ............................................................ قدامة بن مظعون

 55 ....................................................................... القفال
 162 .................................................................. الكرابيسي
 119 ................................................................. املاسرجسي

 179 .................................................................... املاوردي
 45 ...................................................................... احملاملي

 12 ..................................................... حممد بن عبد هللا بن أمحد
 46 ........................................................................ املزين

 584 .............................................................. الوليد بن عقبة
 24 .................................................. كمال الدين موسى بن يونس

 56 ................................................................. مارية القبطية
 528 ....................................................................... ماعز
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 100 ...................................................................... مالك
 582 ............................................................. حممد بن احلسن
 100 ............................................................ حممد بن عجالن

 23 ................................................................ حممد بن علي
 23 ............................................حممد بن يونس بن حممد عماد الدين

 12 ...................................................... حممود بن احلسن الطربي
 354 ............................................................... معاذ بن جبل

 396 ........................................................................ انفع
 100 ............................................................... هرم بن حيان

 170 ........................................................................  هند
 23 .................................................... يونس بن حممد رضي الدين
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 فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة
 175 .................................................................... اإلبريسم

 55 ..................................................................... ضاعاألب
 63 ...................................................................... اإلجارة
 356 .................................................................... األجفان
 117 .................................................................... اإلحداد
 261 .................................................................... األخشم
 70 ........................................................................ األدم
 22 ......................................................................... إربل

 264 .................................................................... االرتتاق
 236 ...................................................................... األرش

 499 ................................................................ أرض السواد
 716 ....................................................................... األزج

 66 ...................................................................... االزدراد
 140 .................................................................... االسترباء
 808 ................................................................... االسرتعاء

 247 ....................................................................... أعىت
 622 .................................................................. االعتكاف
 268 .................................................................... األغلف
 304 .................................................................... االفتيات
 826, 54 ................................................................ اإلقرار
 469 ..................................................................... األ ك ف
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 325 .................................................................... ابن لبون
 157 ....................................................................... أنشز
 265 ...................................................................... منلةاأل

 428 .....................................................................اإلهاب
 356 ................................................................... األهداب
 173 ...................................................................... األوقية
 46 ...................................................................... اإليالء

 43 ................................................................. ابري النسمة
 505 ........................................................................  البتة

 604 ...................................................................... البثوق
 126 ...................................................................... البذاء

 63 ...................................................................... البستان
 324 ................................................................. بنت خماض

 140 ....................................................................... البيع
 551 ..................................................................... التابوت

 682 ........................................................................ تبتري
 183 ...................................................................... حتتشم

 117 .................................................................... ختتضب
 721 ...................................................................... التدبري
 118 ..................................................................... الرتجيل
 592 ...................................................................... التعزير

 390 .................................................................... التفليس
 250 .................................................................... تكوعت
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 185 ....................................................................... التلب د
 119 ..................................................................... ياءالتوت
 718 ...................................................................... اجلب
 176 ....................................................................... اجلبة

 324 ..................................................................... اجلذعة
 864 ..................................................................... اجلراب
 500 ..................................................................... اجلريب
 549 ...................................................................... اجلرين
 422 ...................................................................... اجلعالة
 477 ..................................................................... اجلعرانة

 47 .................................................................... جالل هللا
 412 ................................................................. جنة احلرب
 232 .................................................................... اجلناايت
 74 ...................................................................... اجلوشن
 110 ...................................................................... احلائل

 63 ..................................................................... احلانوت
 53 ........................................................................ احلج
 504 ........................................................................ احلد

 487 ..................................................................... احلديبية
 699 .................................................................. حرمي النهر

 603 ..................................................................... احلسبة
 82 ...................................................................... احلقب
 324 ....................................................................... احلقة
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 158 ...................................................................... احلقن
 256 .................................................................... كومةاحل

 499 ...................................................................... حلوان
 57 ........................................................................ خلية
 79 ....................................................................... احلوالة
 102 ..................................................................... احليض
 257 ...................................................................... احليف
 82 ........................................................................ احلني
 607 ...................................................................... اخلامل
 60 ........................................................................ اخلان
 600 ...................................................................... اخلبط
 175 ........................................................................  اخلز
 136 ....................................................................... اخللع
 324 ...................................................................... اخلِلفة
 335 ...................................................................... اخلنثى
 345 ..................................................................... الدامغة
 241 ..................................................................... الدبوس
بِْيقي  120 ..................................................................... الدَّ
 90 ...................................................................... الداننري
 856 .................................................................... الدوانيق
 72 ....................................................................... الدوغ

 75 ..................................................................... الذخائر
 595 ..................................................................... الرائض
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 474 الراب
 803 ...................................................................... الرشاء
 152 ..................................................................... الرضاع
 394 ......................................................................الرضخ
 94 ....................................................................... الرطل
 176 ..................................................................... الرعونة
 144 .......................................................................الرهن

 307 ..................................................................... الروشن
 243 ....................................................................... الزبية
 73 ........................................................................ الزكاة
 177 ....................................................................... الزِلِّيَّة
 59 ........................................................................ الزمن

 704 .................................................................... سابوري
 74 ....................................................................... السبج
 499 ...................................................................... سبخة

 839 .................................................................... السرجني
 547 ...................................................................... السرقة

 158 .................................................................... السعوط
 409 ..................................................................... السلب
 704 ...................................................................... السلم

 474 .................................................................... السماوة
 175 .................................................................... السهوكة
 689 ...................................................................... السيح
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 560 ................................................................... الشاذروان
 264 .................................................................... الشدقني

 658 ..................................................................... عةالشف
 771 .................................................................... الشهادة
 72 ...................................................................... الشرياز
 521 ..................................................................... الصفد
 486 ..................................................................... الصقع
 40 ...................................................................... الصالة
 399 .................................................................... الصوامع
 51 ....................................................................... الصوم
 190 ......................................................................ضمان
 103 ...................................................................... الطعن
 38 ...................................................................... الطالق

 468 ................................................................... الطيلسان
 55 ...................................................................... الظهار

 140 ................................................................. عام أوطاس
 499 ..................................................................... عبَّادان
 39 ....................................................................... العتاق
 89 ........................................................................ العدة

 63 ...................................................................... العرضة
 814 ......................................................................العشية
 207 ..................................................................... العصبة
 109 ...................................................................... العلقة
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 130 ...................................................................... العمرة
 114 ....................................................................... العنة
 424 ....................................................................... عنوة
 747 ...................................................................... لالعو 

 814 ...................................................................... الغدوة
 388 ....................................................................... الغزو

 340 .................................................................... الغصب
 521 ....................................................................... الغل

 468 ..................................................................... الفاخيت
 66 ...................................................................... الفتيت
 500 ..................................................................... الفرسخ
 48 ..................................................................... الَفْرَقَدان
 101 ...................................................................... القابلة

 499 .................................................................... القادسية
 43 ..................................................................... القدوس
 530 ..................................................................... القذف
 684 ...................................................................... القراح
 794 ....................................................................... القرن
 120 ........................................................................  القز

 46 ..................................................................... القسامة
 605 ..................................................................... القضاء
 177 ..................................................................... القطيفة
 95 ..................................................................... القلنسوة
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 560 .................................................................... القناديل
 422 ..................................................................... القناطر

 113 ................................................................ القياس اجللي
 669 ..................................................................... الكاغد
 205 ..................................................................... الكتابة
 175 ..................................................................... الكتان

 176 .................................................................... الكرابس
 73 .........................................................................  اللبأ
 177 ....................................................................... اللبد

 54 ...................................................................... اللجاج
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 فهرس المصادر والمراجع
 اإلمجاع.

 كر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري.: أيب ب ليف
 هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان.1408الطبعة الثانية )
 أحكام القرآن.

  ليف: أيب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي.
 هـ(، مكتبة اخلاجني، القاهرة.1414كتب هوامشه: عبد الغين عبد اخلالق، الطبعة الثانية )

 األحكام الوسطى.

  ليف: عبد احلق بن عبد الرمحن اإلشبيلي.
 هـ(، مكتبة الرشد  الرايض.1416حتقيق: محدي السلفي وصبحي السامرائي، طبعة عام )

 اختالف احلديث.

  ليف: أيب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي. 
 مطبوع مع األم.

 إخالص الناوي.

  ليف: شرف الدين إمساعيل بن أيب بكر املقرئ.
  هـ(، طبع وزارة األوقاف املصرية.1415عبد العزيز عطية زلط، طبعة عام ) حتقيق:

 إرشاد الفقيه إىل معرفة أدلة التنبيه.

 إمساعيل بن كثري الدمشقي.  ليف:
 هـ(، مؤسسة الرسالة، بريوت.1416حتقيق: هبجة يوسف أبو الطيب، الطبعة األوىل )
 إرواء الوليل يف ختريج أحاديث منار السبيل.

  ليف: حممد انصر الدين األلباين.
 هـ(، املكتب اإلسالمي بريوت.1405إشراف: زهري الشاويش، الطبعة الثانية )

 الستيعاب يف معرفة األصحاب.
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  ليف: أيب عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب القرطيب.
هـــ(، دار 1415حتقيــق: علــي حممــد معــوض و عــادل أمحــد عبــد املوجــود، الطبعــة األوىل )

 الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
 أسد  الوابة يف معرفة الصحابة.

  ليف: عز الدين ابن األثري أيب احلسن علي بن حممد اجلزري.
حتقيـــق: علـــي حممـــد معـــوض و عـــادل أمحـــد عبـــد املوجـــود، دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت، 

 لبنان.
 أسىن املطالب شرح روض الطالب.

 األنصاري الشافعي.  ليف: أيب حيي زكراي
هـــــ(، دار الكتــــب 1422ضــــبطه وخــــرج أحاديثــــه: د.حممــــد حممــــد اتمــــر، الطبعــــة األوىل ) 

 العلمية، بريوت، لبنان.
 اإلصابة يف متييز الصحابة.

  ليف: احلافظ ابن حجر العسقالين.
 هـ(، دار اجليل، بريوت، لبنان.1412حتقيق: علي حممد البجاوي، الطبعة األوىل )

 لطالبني.إعانة ا

  ليف: أيب بكر ابن حممد شطا الدمياطي املشهور ابلسيد البكري.
 هـ(، دار الفكر، بريوت، لبنان.1422اعتناء: حممد خالد العطار، الطبعة األوىل )

 األعالم.

  ليف: خري الدين الزركلي.
 م(، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان.1999الطبعة الرابعة عشرة )

 ل ألفاظ أيب شجاع.اإلقناع يف ح

  ليف: مشس الدين حممد اخلطيب الشربيين. 
 حتقيق: علي حممد معوض و عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان.
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 األم.

  ليف: أيب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي.
بــريوت، هـــ(، دار الكتــب العلميــة  1413ختــريج وتعليــق: حممــود مطرجــي، الطبعــة األوىل )

 لبنان.
 األنساب.

  ليف: أيب سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور السمعاين.
 هـ(، دار اجلنان.1408حتقيق: عبد هللا عمر البارودي، الطبعة األوىل)

 البحر الزخار املعروف مبسند البزار.

  ليف: أيب بكر أمحد بن عمر بن عبد اخلالق العتكي البزار.
هــ(، مكتبـة العلـوم واحلكـم، املدينـة 1414زيـن هللا، الطبعـة األوىل )حتقيق: د.حمفـوظ الـرمحن 

 املنورة.
 البداية والنهاية.

  ليف: إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي.
 هـ(، دار الراين للرتاث، القاهرة.1408حتقيق: جمموعة من احملقيقني، الطبعة األوىل )

 بلوغ املرام من أدلة األحكام.

 ن حجر العسقالين. ليف: احلافظ اب
هـــ(، دار الصــميعي 1418شــرح وختــريج: أيب قتيبــة نظــر حممــد الفــاراييب، الطبعــة األوىل ) 

 الرايض.
 واإليهام الواقعني يف كتاب األحكام.بيان الوهم 

  ليف: أيب احلسن علي بن حممد ب عبد امللك املعروف اببن القطان.
   هـ(، دار طيبة.1418، الطبعة األوىل )سعيد حتقيق: د.احلسني آيت

 .البيان يف مذهب اإلمام الشافعي

  ليف: أيب احلسني حيي بن أيب اخلري اليمين.
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 هـ(، دار املنهاج، بريوت، لبنان.1421اعتىن به: قاسم حممد النوري، الطبعة األوىل )
 اتريخ األمم وامللوك.

  ليف: حممد بن جرير الطربي.
 ر سويدان، بريوت، لبنان.حتقيق: حممد أيب الفضل إبراهيم، دا

 التبصري يف الدين.

  ليف: طاهر بن حممد اإلسفرائيين الشهري بـ )أيب املظفر(.
 هـ(، عامل الكتب، بريوت.1403حتقيق: كمال يوسف احلوت، الطبعة األوىل)

 حترير ألفاظ التنبيه.

  ليف: حمي الدين أيب زكراي حيي بن شرف النووي.
هــــ(، دار الفكـــر  1410ايـــة و د.فـــايز الدايـــة، الطبعـــة األوىل )حتقيـــق: د.حممـــد رضـــوان الد

 دمشق، سورية.
 حتفة احلبيب على شرح اخلطيب.

 .الشيخ سليمان البجريمي  ليف:
  هـ(، دار الفكر، بريوت، لبنان.1419الطبعة األوىل )

 حتفة الطالب بشرح منت حترير تنقيح اللباب.

  ليف: زكراي بن حممد األنصاري.
هــ(، دار 1418وتعليق: أيب عبـد الـرمحن صـالح بـن حممـد عويضـة، الطبعـة األوىل ) ختريج

 الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
 حتفة الفقهاء.

  ليف: عالء الدين حممد بن أمحد السمرقندي.
 هـ(، مكتبة دار الرتاث، القاهرة.1419حتقيق: د.حممد زكي عبد الرب، الطبعة الثالثة )

 أدلة املنهاج.حتفة احملتاج إىل 

  ليف: عمر بن علي بن أمحد املعروف اببن امللقن.
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 هـ(، دار حراء.1406حتقيق: عبدهللا بن سعاف اللحياين، الطبعة األوىل )
 حتفة احملتاج بشرح املنهاج.

  ليف: شهاب الدين أيب العباس أمحد بن حممد ابن حجر اهليتمي.
هــــ(، دار الكتـــب 1421عـــة األوىل )ضـــبطه وصـــححه: عبـــد هللا حممـــود حممـــد عمـــر، الطب

 العلمية بريوت، لبنان.
 تذكرة النبيه يف تصحيح التنبيه.

  ليف: مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن األسنوي.
 مطبوع مع تصحيح التنبيه.

 تصحيح التنبيه.

  ليف: أيب زكراي حمي الدين حيىي بن شرف النووي.
هـــــ(، مؤسســــة الرســــالة، بــــريوت 1417ألوىل )حتقيــــق: د.حممــــد عقلــــة اإلبــــراهيم، الطبعــــة ا

 لبنان.
 التعليق املوين على الدار قطين.

  ليف: أيب حممد مشس احلق العظيم آابدي.
 .مطبوع أبسفل صحائف سنن الدار قطين  

 تفسري ابن كثري.

  ليف: إمساعيل بن كثري الدمشقي.
 هـ(، دار الفكر، بريوت، لبنان.1407طبعة عام )
 ي )معامل التنزيل(.تفسري البوو 

  ليف: أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي.
حتقيـــق: حممـــد عبـــد هللا النمـــر و عثمـــان مجعـــة ضـــمريية و ســـليمان مســـلم احلـــرش، الطبعـــة 

 هـ(، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرايض.1417الرابعة )
 تقريب التهذيب.
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 شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي العسقالين.  ليف:
 هـ(، دار الرشيد، سوراي، حلب. 1412ق: حممد عوامة، الطبعة الرابعة )حتقي

 تكملة اجملموع شرح املهذب. 

  ليف: حممد جنيب املطيعي.
 هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، القاهرة.1415الطبعة األوىل )

 التكملة لوفيات النقلة.

 اتليف: أيب حممد عبد العظيم عبد القوي املنذري.
 هـ(، مطبعة احلليب، القاهرة.1395ار عواد، الطبعة األوىل )حتقيق: بش

 التكميل ملا فات خترجيه من إرواء الوليل.

  ليف: صاحل بن عبدالعزيز بن حممد آل الشيخ.
 هـ(، دار العاصمة، الرايض.1417الطبعة األوىل )

 التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري.

 لفضل أمحد بن علي العسقالين. ليف: شهاب الدين أيب ا
هــــ(، دار 1419حتقيـــق: علـــي حممـــد معـــوض و عـــادل أمحـــد عبـــد املوجـــود، الطبعـــة األوىل )

 الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
 التلخيص.

  ليف: أيب العباس أمحد بن أيب أمحد الطربي املعروف اببن القاص.
زار مصـطفى البـاز، مكــة حتقيـق: عـادل أمحـد عبـد املوجـود و علـي حممـد معـوض، مكتبـة نـ

 املكرمة. 
 هتذيب األمساء واللوات.

  ليف: أيب زكراي حيي بن شرف النووي.
 دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

 هتذيب التهذيب.
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  ليف: أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقالين. 
هـ(، مؤسسة الرسالة، بـريوت، 1416إعتناء: إبراهيم الزيبق  و عادل املرشد، الطبعة األوىل )

 لبنان.
 التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي.

  ليف: أيب حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي.
هـــ( ، 1418حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود و علــي حممــد معــوض، الطبعــة األوىل ) 

 دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. 
 ذي(.اجلامع الصحيح )سنن الرتم

  ليف: أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة.
 حتقيق: أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

 جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود.

  ليف: مشس الدين حممد بن أمحد األسيوطي.
العلميـة،  هــ(، دار الكتـب 1417حتقيق: مسعد عبد احلميد حممد السعدين، الطبعة األوىل )

 بريوت، لبنان.
 حاشية البيجوري على شرح الوزي.

  ليف: الشيخ ابراهيم البيجوري.
هـــــ(، دار الكتــــب 1420ضــــبطه وصــــححه: حممــــد عبدالســــالم شــــاهني، الطبعــــة الثانيــــة )

 العلمية، بريوت، لبنان.
 حاشية اجلمل على شرح املنهج.

 فعي املعروف ابجلمل. ليف: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي املصري الشا
هــ(، دار الكتـب العلميـة 1417تعليق وختريج: عبد الرزاق غالب املهدي، الطبعـة األوىل )

 بريوت، لبنان.
 حاشية الرملي الكبري.
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  ليف: أيب العباس بن أمحد الرملي الكبري.
 مطبوع أبسفل صحائف أسىن املطالب.

 حاشية الشرباملسي.

 علي بن علي الشرباملسي. ليف: أيب الضياء نور الدين 
 مطبوع أبسفل صحائف هناية احملتاج.

 حاشية الشرقاوي. 

  ليف: عبد هللا بن حجازي بن ابراهيم الشافعي األزهري.
 هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.1418الطبعة األوىل )

 حاشية القليويب. 

  ليف: أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب.
 ئف كنز الراغبني.مطبوع أبسفل صحا
 حاشية عمرية.

  ليف: شهاب الدين أمحد الربلسي امللقب بـ"عمرية ".
 مطبوع أبسفل صحائف كنز الراغبني.

 احلاوي الكبري. 

  ليف: أيب احلسن علي بن حممد املاوردي البصري.
هـ(، دار الكتـب 1419حتقيق: علي حممد معوض و عادل أمحد عبد املوجود،طبعة عام )

 ة، بريوت لبنان.العلمي
 حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء.

  ليف: سيف الدين أيب بكر حممد بن أمحد الشاشي القفال.
هــ (، مكتبــة الرسـالة احلديثــة، 1988حتقيـق: ايسـني أمحــد ابـراهيم درادكــه، الطبعـة األوىل )

 عمان، األردن. 
 رح الكبري.خالصة البدر املنري يف ختريج األحاديث الواقعة يف الش
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  ليف: سراج الدين عمر بن علي بن امللقن.
 هـ(، مكتبة الرشد، الرايض. 1410: محدي بن عبدالرمحن السلفي، الطبعة األوىل )حتقيق

 الذخرية يف علم الطب.
  ليف: اثبت بن قرة احلراين.

هــــ(، دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت، 1419حتقيـــق: أمحـــد فريـــد املزيـــدي، الطبعـــة األوىل )
 لبنان.

 الذخرية.
  ليف: شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف. 

 م(، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.1994حتقيق: حممد بو خبزة، الطبعة األوىل )

 حتفة املريد شرح جوهرة التوحيد.

  ليف: إبراهيم بن حممد الباجوري.
 هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.1403الطبعة األوىل )

 للمع.شرح ا

  ليف: أيب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي.
 هـ(، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.1408حتقيق: عبد اجمليد تركي، الطبعة األوىل )

 معتقد أيب إسحاق الشريازي.

  ليف: أيب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي.
 مطبوع مع شرح اللمع.

 رمحة األمة يف إختالف األئمة.

 هللا بن عبد الرمحن الدمشقي العثماين. ليف: أيب عبد 
 هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.1416طبعة عام )

 .روضة الطالبني وعمدة املفتني

  ليف: أيب زكراي حيي بن شرف النووي.
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 هـ(، املكتب اإلسالمي، بريوت.  1412إشراف: زهري الشاويش، الطبعة الثالثة )
 الزاهر.

 د بن أمحد األزهريأيب منصور حمم  ليف:
 ختريج: مسعد عبد احلميد السعدين، دار الطالئع، القاهرة.

 السراج الوهاج على منت املنهاج.

  ليف: حممد الزهري الغمراوي.
 هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.1416الطبعة األوىل )

 سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة.

 . ليف: حممد انصر الدين األلباين
 هـ(، مكتبة املعارف، الرايض.1412الطبعة األوىل )

 سنن ابن ماجة. 

  ليف: أيب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين.
 حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.

 سنن الدار قطين.   

  ليف: علي بن عمر الدار قطين.
 هـ(، دار احملاسن للطباعة، القاهرة. 1386)حتقيق: عبد هللا هاشم مياين املدين، طبعة عام 

 سنن الدارمي.

  ليف: أيب حممد عبد هللا بن الفضل الدارمي.
 هـ(، دار القلم، دمشق.1417حتقيق: د.مصطفى ديب البغا، الطبعة الثانية )

 السنن الكربى للبيهقي.  

   ليف: أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي.
 ، لبنان.دار الفكر، بريوت  

 السنن الكربى للنسائي. 
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  ليف: أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي.
هــــ(، مؤسســـة الرســـالة، بـــريوت 1422حتقيـــق: حســـن عبـــد املـــنعم شـــليب، الطبعـــة األوىل )

 لبنان.
 سنن النسائي ) اجملتىب (.

  ليف: أيب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي.
هــ(، دار املعرفـة، بـريوت، 1418مي، الطبعـة الرابعـة )حتقيق: مكتب حتقيق الـرتاث اإلسـال

 لبنان.
 سنن سعيد بن منصور.

  ليف: أيب عثمان سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين.
 هـ(، دار الصميعي، الرايض.1420حتقيق: د.سعد بن عبد هللا آل محيد، الطبعة الثانية )

 سري أعالم النبالء.

 بن عثمان الذهيب.  ليف: مشس الدين حممد بن أمحد
هـــ(، مؤسســة الرســالة، 1419حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط ومــن معــه، الطبعــة احلاديــة عشــرة )

 بريوت، لبنان.
 السرية النبوية الصحيحة.

  ليف: د. أكرم ضياء العمري.
 هـ(، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة.1415الطبعة السادسة )
 شرح السنة.

  بن مسعود البغوي. ليف: أيب حممد احلسني
هـــ(، املكتــب اإلســالمي 1403حتقيــق: زهــري الشــاويش و شــعيب األرانؤط، الطبعــة الثانيــة )

 بريوت، لبنان.
 شرح العقيدة الطحاوية.

  ليف: صدر الدين حممد بن عالء الدين بن أيب العز احلنفي.
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املكتـــــب هــــــ(، 1404خـــــرّج أحاديثهـــــا: حممـــــد انصـــــر الـــــدين األلبـــــاين، الطبعـــــة الثامنـــــة )
 اإلسالمي، بريوت. 
 شرح صحيح مسلم.

  ليف: أيب زكراي حمي الدين حيىي بن شرف النووي.
 دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.

 شرح منتهى اإلرادات.

  ليف: منصور بن يونس بن إدريس البهويت.
ة الرســالة، هـــ(، مؤسســ1421حتقيـق: د. عبــد هللا بــن عبــد احملســن الرتكــي، الطبعــة األوىل )

 بريوت، لبنان.
 شرح منهج الطالب.

  ليف: زكراي بن حممد بن أمحد األنصاري.
 هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.1417الطبعة األوىل )

 الصحاح.  

  ليف: أيب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب.
 بنان.هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ل1419الطبعة األوىل )

 صحيح البخاري. 

  ليف: أيب عبد هللا حممد بن امساعيل البخاري.
 .هـ(، دار ابن كثري، دمشق1407حتقيق: د.مصطفى ديب البغا، الطبعة الثالثة )

 صحيح اجلامع الصوري وزايدته.

  ليف: حممد انصر الدين األلباين.
 كتب اإلسالمي  بريوت.هـ( امل1408أشرف على طبعه: زهري الشاويش، الطبعة الثالثة )

 صحيح سنن أيب داود.

  ليف: حممد انصر الدين األلباين.
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 هـ(، مكتبة املعارف.1419الطبعة األوىل )
 صحيح مسلم. 

  ليف: أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري.
 هـ(، دار احلديث، القاهرة.1412حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، الطبعة األوىل )

 ة الصفوة. صف

  ليف: مجال الدين أيب الفرج ابن اجلوزي.
هــ(، دار الكتـب العلميـة، 1409ضـبط: إبـراهيم رمضـان و سـعيد اللحـام، الطبعـة األوىل )

 بريوت، لبنان.
 ضعيف اجلامع الصوري وزايدته.

  ليف: حممد انصر الدين األلباين.
، املكتــــب اإلســــالمي، هـــــ(1410أشــــرف علــــى طبعــــه: زهــــري الشــــاويش، الطبعــــة الثالثــــة )

 بريوت.
 طبقات الشافعية الكربى.

  ليف: اتج الدين أيب نصر عبدالوهاب بن علي السبكي.
هــ(، دار الكتـب العلميـة 1420حتقيق: مصـطفى عبـدالقادر أمحـد عطـا، الطبعـة السـابعة )

 بريوت، لبنان. 
 طبقات الشافعية.

  ليف: مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن األسنوي.
هــــ(، دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت 1407قيـــق: كمـــال يوســـف احلـــوت، الطبعـــة األوىل )حت

 لبنان. 
 طبقات الشافعية.

  ليف: أيب بكر ابن هداية هللا احلسيين امللقب ابملصنف.
 مطبوع مع طبقات الفقهاء للشريازي.
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 طبقات الفقهاء الشافعية. 

 روف اببن الصالح. ليف: تقي الدين أيب عمرو عثمان الشهرزوري املع
هـ(، دار البشائر اإلسالمية بريوت، 1413حتقيق: حمي الدين علي جنيب، الطبعة األوىل )

 لبنان.
 طبقات الفقهاء الشافعية.

  ليف: تقي الدين أيب بكر بن أمحد بن قاضي شهبة.
 حتقيق: علي حممد عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

 طبقات الفقهاء الشافعيني.

 ليف: عماد الدين إمساعيل بن كثري الدمشقي. 
هــ(، مكتبـة 1413حتقيق: د.أمحد عمر هاشـم و د.حممـد زيـنهم حممـد عـزب، طبعـة عـام )

 الثقافة الدينية، القاهرة.
 طبقات الفقهاء.

  ليف: أيب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي.
 صححه وراجعه: خليل امليس، دار القلم، بريوت، لبنان.

 ت الكربى.الطبقا

  ليف: حممد بن سعد بن منيع اهلامشي البصري املعروف اببن سعد.
هــــ(، دار الكتــب العلميـــة، بـــريوت 1418حتقيــق: حممـــد عبــدالقادر عطـــا، الطبعـــة الثانيــة )

 لبنان.
 العباب احمليط.

  ليف: صفي الدين أيب العباس أمحد بن عمر بن عبد الرمحن.
 هـ(، دار الفكر، بريوت، لبنان.1421وىل )حتقيق: محدي الدمرداش، الطبعة األ

 العرب يف خرب من غرب.

  ليف: أيب عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب.
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هـــ(، دار الكتــب العلميــة 1405حتقيــق: أيب هــاجر حممــد الســعيد زغلــول، الطبعــة األوىل )
 بريوت، لبنان.

 .عجالة احملتاج إىل توجيه املنهاج

 ر بن علي املشهور اببن امللقن. ليف: سراج الدين أيب حفص عم
 هـ (، دار الكتاب، األردن.1421حتقيق: عز الدين هشام البدراين، الطبعة األوىل )

 العسجد املسبوك واجلوهر احملكوك يف طبقات اخللفاء وامللوك.

  ليف: امللك األشرف الغساين.
 حتقيق: شاكر حممود عبد املنعم، دار البيان، بغداد.

 يف طبقات محلة املذهب.العقد املذهب 

  ليف: سراج الدين أيب حفص عمر بن علي األندلسي املعروف اببن امللقن.
هــ(، دار الكتـب العلميـة، 1417حتقيق: أمين نصر األزهري و سيد مهىن، الطبعـة األوىل )

 بريوت، لبنان.
 علل احلديث. 

  ليف: عبد الرمحن بن أيب حامت.
 بعة السلفية.حتقيق: حمب الدين اخلطيب، املط
 عون املعبود شرح سنن أيب داود.

  ليف: أيب الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي.
 دار الكتب العلمية،  بريوت، لبنان.

 غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام.

  ليف: حممد بن انصر الدين األلباين.
 ان. هـ(، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبن1405الطبعة الثالثة )

 الورر البهية يف شرح منظومة البهجة الوردية.

  ليف: زكراي بن حممد األنصاري.
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هـــ(، دار الكتــب العلميــة 1418ضــبط وختــريج: حممــد عبــد القــادر عطــا، الطبعــة األوىل )
 بريوت، لبنان.
 غريب احلديث.

  ليف: أيب عبيد القاسم بن سالم.
 ـ(، طبع جممع اللغة العربية، مصر.ه1415حتقيق: حسني حممد حممد شرف، طبعة عام)

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري.

  ليف: احلافظ أمحد بن حجر العسقالين.
 هـ(، دار الراين للرتاث، القاهرة.1407حتقيق: حمب الدين اخلطيب، الطبعة األوىل )

 فتح اجلواد بشرح اإلرشاد.

 شهاب الدين بن حجر اهليتمي. أيب العباس أمحد  ليف:
 هـ(، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر.1391طبعة الثانية )ال

 فتح العزيز شرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري.

  ليف: أيب القاسم عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويين.
هـــ(، دار 1417حتقيــق: علــي حممــد معــوض و عــادل أمحــد عبــد املوجــود، الطبعــة األوىل )

 ت، لبنان.الكتب العلمية، بريو 
 فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات الدين.

  ليف: زين الدين بن عبدالعزيز املليباري.
هـــــ(، دار الكتــــب 1418ضــــبط وتصــــحيح: حممــــد عبــــد القــــادر شــــاهني، الطبعــــة األوىل )

 العلمية، بريوت، لبنان.
 فتح الوهاب بشرح منهج الطالب.

  ليف: زكراي بن حممد بن أمحد األنصاري.
 هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.1418بعة األوىل )الط

 الفرق بني الفرق.
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  ليف: عبد القاهر بن طاهر بن حممد األسفرائيىن.
 حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، دار املعرفة، بريوت، لبنان.

 الفصل يف امللل واألهواء والنحل. 

 زم. ليف: أيب حممد علي بن أمحد املعروف اببن ح
هــ(، دار الكتـب العلميـة  بـريوت، 1420وضع حواشيه: أمحد مشس الدين، الطبعة الثانيـة )

 لبنان.
 فيض اإلله املال  يف حل ألفاظ عمدة السال  وعدة الناس .

  ليف: عمر بن حممد بركات البقاعي الشامي.
لميـة هــ(، دار الكتـب الع1420ضبط وتصحيح: حممد عبـد القـادر عطـا، الطبعـة األوىل )

 بريوت، لبنان.
 القاموس احمليط.

  ليف: جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآابدي.
هــــ(، مؤسســـة 1407حتقيـــق: مكتـــب حتقيـــق الـــرتاث يف مؤسســـة الرســـالة، الطبعـــة الثانيـــة )

 الرسالة، بريوت، لبنان. 
 القوانني الفقهية.

  ليف: أيب القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكليب املالكي.
 عة األوىل، دار الكتب العلمية،بريوت، لبنان.الطب

 الكايف يف فقه أهل املدينة.

  ليف: أيب عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب القرطيب.
 هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.1413الطبعة الثانية )

 الكامل يف التاريخ.

 ن األثري. ليف: أيب احلسن علي بن أيب الكرم الشيباين املعروف ابب
 هـ (، دار الكتاب العريب.1406الطبعة السادسة )
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 كتاب الختيار لتعليل املختار.

  ليف: عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي احلنفي.
 هـ(، دار املعرفة، بريوت.1419ختريج وضبط: خالد عبد الرمحن العك، الطبعة األوىل )

 كتاب الضعفاء الكبري.

 بن عمرو ب محاد العقيلي املكي.  ليف: أيب جعفر حممد
هـ(، دار الكتب العلمية،  بـريوت، 1404حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، الطبعة األوىل )

 لبنان.
 كتاب اجملموع شرح املهذب.

  ليف: أيب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي.
لعــريب، بــريوت هـــ(، دار إحيــاء الــرتاث ا1415حتقيــق: حممــد جنيــب املطيعــي، طبعــة عــام )

 لبنان. 
 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.

  ليف: مصطفى بن عبد هللا املشهور حباجي خليفة.
 مكتبة املثىن ، بريوت، لبنان. 

 كفاية األخيار يف حل غاية الختصار. 

  ليف: تقي الدين أيب بكر بن حممد احلسيين الدمشقي.
هـــ(، دار اخلــري، 1416ليمان, الطبعــة الثانيــة )حتقيــق: د.علــي أبــو اخلــري و حممــد وهــيب ســ

 دمشق.
 كنز الراغبني.

 : جالل الدين حممد بن أمحد احمللي. ليف
هــ(، دار الكتـب 1417ضبطه وصححه: عبد اللطيف بن عبـد الـرمحن، الطبعـة األوىل )

 العلمية، بريوت، لبنان.
 اللباب يف هتذيب األنساب.
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 ن حممد ابن األثري اجلزري. ليف: عز الدين أيب احلسني علي ب
هــ(، دار الكتـب العلميـة، 1420حتقيق: عبد اللطيف حسن عبد الـرمحن، الطبعـة األوىل )

 بريوت، لبنان.

 لسان العرب.

  ليف: أيب الفضل مجال الدين حممد ابن منظور.
 مـ(، دار صادر، بريوت، لبنان.2000الطبعة األوىل ) 

 املبسوط.

 أيب سهل السرخسي. ليف: أيب بكر حممد بن 
 هـ(، دار املعرفة، بريوت، لبنان.1414طبعة عام )

 جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر.

  ليف: عبد الرمحن بن حممد بن سليمان الكليبويل.
هـــ(، دار الكتــب العلميــة،  بــريوت، 1419ختــريج: خليــل عمــران املنصــور، الطبعــة األوىل ) 

 لبنان.
 احمللى.

 لي بن أمحد بن حزم الظاهري. ليف: أيب حممد ع
 حتقيق: أمحد حممد شاكر، دار الرتاث، القاهرة.

 خمتصر املزين.

  ليف: أيب إبراهيم إمساعيل بن حيىي املصري املزين.
هـ(، دار الكتب العلمية،  1419وضع حواشية: حممد عبد القادر شاهني، الطبعة األوىل )

 بريوت، لبنان.
 يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان.مرآة اجلنان وعربة اليقظان 

  ليف: أيب حممد عبد هللا بن أسعد بن علي اليافعي املكي.
 هـ (، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان. 1390الطبعة الثانية )
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 مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت والعتقادات.

  ليف: أيب حممد علي بن أمحد بن حزم الظاهري.
 هـ(، دار ابن حزم، بريوت، لبنان.1419به: حسن أمحد إسرب، الطبعة األوىل ) أعتىن

 املستدرك على الصحيحني.

  ليف: أيب عبد هللا حممد بن عبد هللا احلاكم النيسابوري.
هــ(، دار املعرفـة 1418صنعه: أيب عبد هللا، عبد السالم بن حممد علـوش، الطبعـة األوىل )

 بريوت، لبنان.
 داود الطيالسي.مسند أيب 

  ليف: أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي.
ـــدعاس و عـــادل الســـيد، الطبعـــة األوىل )  هــــ(، دار 1388إعـــداد وتعليـــق: عـــزت عبيـــد ال

 احلديث، محص، سورية.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل.

  ليف: أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين.
هـــ(، مؤسســة الرســالة، بــريوت 1420بعــة الثانيــة )حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط وآخــرون، الط

 لبنان. 
 مسند اإلمام الشافعي.

  ليف: أيب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي. 
 حتقيق: حممد أمحد عبد العزيز، مطبوع مع األم.

 مشكاة املصابيح.

  ليف: حممد بن عبد هللا اخلطيب التربيزي.
 هـ(، املكتب اإلسالمي، بريوت.1405عة الثالثة )حتقيق: حممد انصر الدين األلباين، الطب

 املصباح املنري.

  ليف: أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقرئ. 
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 هـ(، دار احلديث، القاهرة.1421الطبعة األوىل )
 مصنف ابن أيب شيبة.

  ليف: عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف.
 وم اإلسالمية، ابكستان.هـ(، طبع إدارة القرآن والعل1406طبعة عام )
 املصنف.

  ليف: أيب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين.
 هـ(، املكتب اإلسالمي، بريوت1403حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، الطبعة الثانية )

 املعارف. 

  ليف: أيب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري.
 ة، بريوت، لبنان.هـ(، دار الكتب العلمي1407الطبعة األوىل ) 

 املعامل األثرية يف السنة والسرية.

  ليف: حممد حممد حسن شراب.
 هـ(، دار القلم، دمشق.1411الطبعة األوىل )
 املعجم األوسط.

  ليف: سليمان بن أمحد الطرباين.
هــ(   دار 1415حتقيق: طارق بن عوض هللا و عبد احملسن بن إبراهيم احلسني، طبعة عام )

 مصر.  احلرمني،
 معجم البلدان.

  ليف: شهاب الدين أيب عبد هللا ايقوت احلموي الرومي البغدادي.
 هـ(، دار صادر، بريوت، لبنان.1995الطبعة الثانية ) 
 املعجم الكبري.

  ليف: سليمان بن أمحد الطرباين.
 حتقيق: محدي السلفي، الدار العربية للطباعة، بغداد.
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 صنفي الكتب العربية.معجم املالفني يف تراجم م

  ليف: عمر رضا كحالة.
 دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان. 

 معجم املعامل اجلورافية يف السرية النبوية.
  ليف: عاتق بن غيث البالدي. 

 هـ(، دار مكة، مكة املكرمة.1402الطبعة األوىل )
 املعجم الوسيط.

 حامد عبد القادر و حممد علي النجار.  ليف: إبراهيم مصطفى و أمحد حسن الزايت و
  هـ(، دار الدعوة, استانبول، تركيا.1380) الطبعة األوىل

 معجم لوة الفقهاء.

  ليف: أ.د حممد رواس قلعه جي.
 هـ(، دار النفائس، بريوت، لبنان.1416الطبعة األوىل )

 معجم مقاييس اللوة.

  ليف: أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي.
هـــ ( دار 1422بــه: د.حممــد عــوض مرعــب و آنســة حممــد أصــالن، الطبعــة األوىل ) اعتــىن

  إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.
 معرفة السنن وايآاثر.

   ليف: أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي.
هــــ(، طبعـــة جامعـــة الدراســــات 1411حتقيـــق: عبـــد املعطـــي أمـــني قلعجـــي، الطبعـــة األوىل )

 ، ابكستان.اإلسالمية
 املعونة على مذهب عامل املدينة.

  ليف: أيب حممد عبد الوهاب علي بن نصر املالكي.
هــ(، دار الكتـب العلميـة، 1418حتقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل، الطبعـة األوىل )
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 بريوت، لبنان.
 موين احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج.

 بيين. ليف: مشس الدين حممد بن اخلطيب الشر 
 هـ(، دار املعرفة، بريوت، لبنان.1418اعتىن به: حممد خليل عيتاين، الطبعة األوىل )
 املوين يف اإلنباء عن غريب املهذب واألمساء.

  ليف: عماد الدين أيب اجملد إمساعيل بن أيب الربكات.
هــــ(، املكتبـــة التجاريـــة، مكـــة 1411حتقيـــق: د.مصـــطفى عبـــد احلفـــيظ ســـامل، طبعـــة عـــام )

 كرمة.امل
 املوين.

  ليف: موفق الدين أيب حممد عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي.
حتقيـــــق: عبـــــد هللا بـــــن عبـــــد احملســـــن الرتكــــــي و عبـــــد الفتـــــاح حممـــــد احللـــــو، الطبعـــــة الثالثــــــة 

 هـ(، دار عامل الكتب للطباعة.1417)
 امللل والنحل.

 ستاين. ليف: أيب الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر الشهر 
هـ(، دار املعرفة بـريوت، 1421حتقيق: أمري علي مهنا و علي حسن فاعود، الطبعة الثامنه )

 لبنان.
 منار السبيل يف شرح الدليل.

  ليف: إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضواين.
 هـ(، مؤسسة قرطبة.1412الطبعة األوىل )

 املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك.

 الرمحن بن علي بن اجلوزي. ليف: أيب الفرج عبد 
هـــ(، 1412حتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا و مصــطفى عبــد القــادر عطــا، الطبعــة األوىل)

 دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
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 . وعمدة املفتني يف فقه مذهب اإلمام الشافعينيمنهاج الطالب

  ليف: أيب زكراي حيي بن شرف النووي.
 كتب العلمية، بريوت، لبنان.هـ(، دار ال1417الطبعة األوىل )

 املهذب يف فقه اإلمام الشافعي.

  ليف: أيب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي.
هــــــ(، دار الكتـــــب العلميـــــة، 1416ضــــبطه وصـــــححه: زكـــــراي عمـــــريات، الطبعــــة األوىل )

 بريوت ، لبنان. 
 

 املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة.

 ع بن محاد اجلهين.إشراف: د. مان
 هـ(، دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع، الرايض.1420الطبعة الرابعة )
 املوطأ. 

  ليف: اإلمام مالك بن أنس.
 حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.

 ميزان العتدال يف نقد الرجال.

 . ليف: أيب عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب
 حتقيق: علي حممد البجاوي، دار املعرفة، بريوت، لبنان.

 النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة.

  ليف: يوسف بن تغري بردي األاتبكي.
 املؤسسة املصرية العامة.
 النظم املستعذب.

  ليف: حممد بن أمحد بن بطال الركيب امليمين.
 مطبوع أبسفل صحائف املهذب.
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 عرفة أنساب العرب. هناية األرب يف م

 : أيب العباس أمحد بن علي بن أمحد القلقشندي. ليف
 دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. 

 هناية السول يف شرح منهاج الوصول إىل علم األصول.

  ليف: مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن األسنوي.
 بن حزم، بريوت  لبنان.هـ(، دار ا1420حتقيق: د.شعبان حممد إمساعيل، الطبعة األوىل )

 هناية احملتاج إىل شرح املنهاج.

ـــدين حممـــد بـــن أيب العبـــاس أمحـــد بـــن شـــهاب الـــدين الشـــهري ابلشـــافعي   ليـــف: مشـــس ال
 الصغري. 

 هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.1414طبعة عام )
 النهاية يف غريب احلديث واألثر.

 بن حممد اجلزري املعروف اببن األثري. ليف: جمد الدين أيب السعادات املبارك 
  هـ(، دار املعرفة، بريوت ، لبنان.1422حتقيق: خليل مأمون شيحا، الطبعة األوىل)

 هدية العارفني يف أمساء املالفني وآاثر املصنفني.

  ليف: إمساعيل ابشا البغدادي.
 مكتبة املثىن، بريوت، لبنان.

 الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي.

 أيب حامد حممد الغزايل.  ليف:
هــ(، دار األرقـم بـن أيب 1418حتقيق: علي معوض و عادل عبد املوجـود، الطبعـة األوىل )

 األرقم، بريوت، لبنان.
 ب.الوسيط يف املذه

  ليف: أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل.
بــــريوت   هـــــ(، دار الكتــــب العلميــــة،1422حتقيــــق: أيب عمــــرو احلســــيين، الطبعــــة األوىل )
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 لبنان.
 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان.

  ليف: أيب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن خلكان.
 حتقيق: د.إحسان عباس، دار صادر، بريوت، لبنان.
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 181 ....................................... يف تلف الكسوة وحنوها قبل مدة تلفها فصل
 190 ........................................................... : مىت جتب النفقةفصل
 197 ............................................................ يف نفقة املطلقة فصل

 206 .................................................ابب نفقة األقارب والرقيق والبهائم
 215 ........................................... يف نفقة العبيد واإلماء وما شاكلها فصل
 217 ................................................. يف علف البهائم وما شاكله فصل

 219 ................................................................... ابب احلضانة
 225 ..................................................... أبويهيف ختيري الولد بني  فصل

 235 ................................................................. كتاب اجلناايت
 235 .......................................... جيب ال ومن القصاص عليه جيب من ابب
 241 ............................................ ما جيب به القصاص من اجلناايتابب 
 254 .................................................. يف اشرتاك مجاعة يف اجلناية فصل
 258 ................................................... يف بعض شروط القصاص فصل

 273 ......................................................... ابب العفو عن القصاص
 282 ...................................... يف استيفاء القصاص يف حضرة السلطان فصل
 290 ................... اندمال اجلرح قبل ب عدم طلب استيفاء القصاصيف استحبا فصل
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 352 ................................ يف الواجب يف األذن، والسمع، والعقل، وحنوها فصل
 389 .............................................................. ابب قتال املشركني

 409 ................................................................. يف املبارزة فصل
 426 ...................................................... فيما جيوز ألمري اجليش فصل

 437 ......................................................... ابب قسم الفيء والغنيمة
 451 .................................................................. فيءيف ال فصل

 458 .................................................... ابب عقد الذمة وضرب اجلزية
 472 ................................................ تصرف اإلمام مع أهل الذمة فصل

 491 ................................................................. ابب عقد اهلدنة
 505 ............................................................... ابب خراج السواد

 510 ................................................................... كتاب احلدود
 510 ................................................................... الزان حد ابب
 524 .......................................... يف إقامة احلد على احلر وعلى العبد فصل

 536 ................................................................ ابب حد القذف
 547 ........................................................... يف القذف مرتني فصل

 553 ................................................................. ابب حد السرقة
 563 ............... يف سرقة من يده يد أمني، ومن يده يد خيانة، ومن له شبهة ملك فصل

 579 ........................................................... ابب حد قاطع الطريق
 586 ................................................................. ابب حد اخلمر

 593 .............................................................. يف تكرار الزان فصل
 598 ..................................................................... ابب التعزير
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 611 .................................................. القاضي وأدب القضاء والية ابب
 619 ...................................................... خالف القاضييف است فصل
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 631 .......................................................... يف حكم القاضي فصل
 641 ............................................................... ابب صفة القضاء

 657 ..................................................... قاضي بعلمهيف حكم ال فصل
 668 ............................................... يف حكم القاضي على الغائب فصل
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 688 .................................. يف طلب أحد الشركني القسمة وامتناع اآلخر فصل
 696 ........................................................... يف كيفية القسمة فصل
 705 .................................... يف القسمة إذا كان بني احلصتني هنر جيري فصل
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 730 ............................................................ : إذا تداعيا عينافصل
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 744 .............................. ادعاء رجل عينا بيد غريه، وإقامة بينة على ذلك :فصل
 753 ................................... يف االختالف فيمن مات أوال بني أم وابنها فصل

 760 .......................................................... ابب اليمني يف الدعاوى
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 796 ...................................................... فيما تقبل فيه الشهادة فصل
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 898 .............................................. فهرس املصطلحات والكلمات الغريبة
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